خطیب زاده:

ایران پاسخ عاملین ترور را خواهد داد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مجازی درباره تحوات بینالمللی صحبت کرد« .سعید خطیبزاده» پیش از ظهردیروز سه شنبه در نشست خبری
با خبرنگاران که بهشکل مجازی برگزار شد ،شهادت محسن فخریزاده را تسلیت گفت و اظهار داشت :این دانشمند هستهای و دفاعی نامش برای همیشه جاویدان
باقی میماند و اسوهای برای فرزندان امروز و فردای ایران اسامی خواهد بود.سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک روز مجلس و آرزوی توفیق برای نمایندگان در
حوزه تقنین و نظارت به تحوات هفته اخیر حوزه دیپلماسی کشور اشاره کرد و گفت :پنجم آذرماه سفر دو ،سه روزه به افغانستان داشتم و درباره مباحث فرهنگی،
مردمی و رسانهای دیدارها و برنامههایی داشتم و عاوه بر دیدار با عبداه عبداه ،مقامات وزارت خارجه و فرهنگ افغانستان....،
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شاخصهای اقتصادی در بهار 99چگونه بودهاست؟

افزایش ۸۰درصدی هزینه خانوارطی چهار سال

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

کرونا فرهنگها را نشانه رفته است

3

سیاه چاله اقتصاد کان ایران

یک اقتصاددان به تعارض آرا میان اقتصاددانان ،فعاان اقتصادی ،دولت و مجلس اشاره کرد و از آن به عنوان سیاه
چاله اقتصاد کان ایران نام برد .دکتر تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در صفحه
شــخصی خود در اینستاگرام با اشــاره به فقدان وحدت در آرای فعاان اقتصادی ،کارشناسان و دولت و مجلس
درباره مسائل مختلف ،در یادداشت کوتاهی با عنوان «سیاه چاله اقتصاد کان ایران» نوشت:
اقتصاددانان غر میزنند که بانک مرکزی باید با کنترل نقدینگی تورم را کنترل کند و بانک مرکزی تاش میکند
گوش کنــد .بافاصله فعاان بخش خصوصی غر میزنند که با محدود کــردن اعتبارات گلوی تولید کنندگان
فشار داده میشود .بانک مرکزی غر میزند و میگوید کوفت تان شود اعتبار را بگیرید و دست از سر ما بردارید.
طرفداران فقرا غر میزنند که دولت به جای تخصص منابع به سرمایه داران باید برای حمایت از قشرهای آسیب
پذیر اسبق (له شده سابق و پودر شده فعلی) منابع اختصاص دهد .دولت غر میزند و با روشهای هیپنوتیزم مانند
متکی به خلق نقدینگی و البته با بوق و کرنا و منت چند شاهی صرف برنامههای حمایت از فقرا میکند و چند
صباحی از دست دست چپش راحت میشوند .نمایندگان مجلس غر میزنند و انواع طرحهای بلعیدن نقدینگی
تصویب میکنند و … نهایتاً بر اثر همه موارد فوق رشــد نقدینگی و تورم تداوم مییابد.نقطه سرخط و پاراگراف
عیناً تکرار میشود .حاا هی بگویید علم اقتصاد از فیزیک سادهتر است.

سخنگوی دولت:

هرگونه تصمیم درباره برجام فراقوهای است
2

کمالوندی:

عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث ابهام
برنامه هسته ای ایران می شود

گزارش از مصوبه مجلس

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها با اشاره به نظر
دولت مبنی بر مخالفت با توقف اجرای پروتکل الحاقی ،گفت :اجرای پروتکل الحاقی مشکلی در
روند فعالیت های هسته ای ایجاد نمی کند.بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی در نشست
علنی دیروز (ســه شنبه ۱۱ ،آذر) مجلس شورای اســامی در جریان بررسی کلیات طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ها ،گفت :در این شرایط سخت آنچه از همه مهم تر است حفظ و تقویت
انسجام ملی اســت به خصوص در شرایطی که دشمن از همه امکانات از جمله فشار اقتصادی و
سیاست های شیطانی علیه جمهوری اسامی ایران استفاده می کند.وی افزود :تزریق ناامیدی در
جهت منافع کشــور نیست و مایوس کردن مردم سبب می شود تا در زمینه دشمن بازی کنیم.
یکی از نقاط قوت کشــور که مایه افتخار و اقتدار است صنعت هسته ای است.سخنگوی سازمان
انرژی اتمی ادامه داد :صنعت هسته ای امروز فعال کار خود را ادامه می دهد اما متاسفانه برخی
افراد آگاهانه و ناآگاهانه پیشرفت های صنعتی و هسته ای را زیر سوال می برند و می گویند که
صنعت هسته ای نابود شده و بهترین دلیل این ادعا هم این طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم
ها اســت.کمالوندی یادآور شــد :نمایندگان انتظار دارند در بازه های زمانی کوتاه اقداماتی مانند
نصب هزار سانتریفیوژ  IR۶را سازمان انجام دهد یا نسبت به ایجاد کارخانه اورانیوم فلزی و فعال
کردن بســیاری از بخش ها اقدام کند که هم سازمان آمادگی دارد و هم صنعت هسته ای فعال
است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه یکی از مواد این طرح درباره احیای قلب راکتور
اراک در مدت  ۴ماه کنار گذاشته شد ،گفت :ما این اقدام را هم طی  ۲ماه می توانیم انجام دهیم
هرچند در گذشته گفته می شد که در راکتور اراک سیمان ریختند و نابود شده اما همان طور که
دکترصالحی مطرح کرد این راکتور قابل احیاســت.وی در ادامه اظهار داشت :در ارتباط با کاهش
نصب سانتریفیوژها موضوعاتی مطرح شد در حالی که ما می توانیم سانتریفیوژهای قدیم و جدید
را نصب کنیم و در مورد کاهش ذخایر غنی ســازی شده نیز باید بگویم که در حال حاضر ذخایر
ما حدود  ۳هزار و  ۸۰۰کیلو مواد اســت .پیشرفت ها در حوزه های مختلف صورت گرفته است.
معدل  ۴تن استخراج به  ۴۰تن رسیده و در اکتشافات نیز صدها هزار کیلومتر اکتشاف شده است.
کمالوندی یادآور شــد :تبدیل نیز برای اولین بار بعد از  ۱۰سال اتفاق افتاد ما حدود  ۲یا  ۳سال
پیش کارخانه تبدیل را ایجاد کردیم و در حوزه غنی ســازی تیل هایی که از آن ها استفاده نمی
شد را به کار گرفتیم و این کار جدید باعث شد  ۳۰تن کیک زرد داشته باشیم.سخنگوی سازمان
انرژی اتمی افزود :در ارتباط با برق هســته ای نیروگاه اول توسط پرسنل ایرانی اداره می شود و
 ۲نیروگاه جدید در حال ساخت است .در حوزه پزشکی هسته ای نیز رادیو داروهایی صادر شده
است.وی خاطرنشان کرد :با توجه به نظر دولت درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی در این طرح،
اجرای پروتکل الحاقی مشــکلی در روند هسته ای ایجاد نمی کند اما عدم اجرای آن باعث ابهام
نسبت به برنامه هسته ای ایران می شود.

تولید و ذخیره اورانیوم با غنای  ۲۰درصد ،توقف اجرای پروتکل الحاقی و راهاندازی یک راکتور جدید تنها بخشی از تکالیفی است که مجلس شورای اسامی در
پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا بر دوش رئیسجمهور گذاشته است ،.طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» یکی از طرحهای مهم و پر سر و صدا در مجلس
یازدهم است که کلیات و جزئیات آن در جلسه صبح و بعدازظهر دیروز (سهشنبه) مجلس شورای اسامی به تصویب رسید.طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
برای نخستین بار در جلسه علنی  ۱۳آبان ماه امسال ،در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهوری اسامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن،
از جمله تشدید ظالمانه و بی وقفه تحریمها علیه ملت ایران ،اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز و تاش
غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ،مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید اما پس از شهادت شهید فخری زاده ،دو فوریت
این طرح در جلسه علنی  ۹آذرماه مطرح و با موافقت وکای ملت مقرر شد این طرح به صورت فوری در دستورکار مجلس قرار گیرد .بهارستان نشینان در این
مصوبه خود الزاماتی را برای دولت و سازمان انرژی اتمی قید و رفع کامل تحریمها را پیش شرط دسترسی به آژانس بینالمللی انرژی هستهای عنوان کردند.

طا در مسیر افزایشی قرار گرفت
نایب رییس دوم اتحادیه طا و جواهر تهران با اشــاره به رشــد مجدد قیمت طا و ســکه ،گفت:
درحالیکه روز گذشــته قیمت ســکه در محدوده ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تا ۱۱میلیون تومان نوسان
داشته ،دیروز با بیش از یک میلیون افزایش از ۱۲میلیون تومان عبور کرده است افزایش نرخ ارز را
تنها عامل رشد قیمت طا و سکه عنوان کرد و افزود :درحالیکه بهای اونس تغییر چندانی نداشته،
قیمت طا و ســکه از روز گذشته متاثر از افزایش نرخ ارز وارد مدار صعودی شده است.او ادامه داد:
در این میان سکه طرح جدید بیشترین نوسان را داشته به طوریکه قیمت آن با بیش از یک میلیون
تومان افزایش در مقایســه با دیروز ،از مرز ۱۲میلیون تومان عبور کرده اســت؛ همچنین حباب آن
که طی چند روز گذشــته تــا ۵۰۰هزار تومان کاهش یافته بود دیروز بــه یک میلیون و ۲۰۰هزار
تومان رســید.به گفته کشــتیآرای ،این افزایش قیمتها درحالــی رخ داده که بازار طا تعطیل و
دادوستدها متوقف شده است و برخاف انتظار ،با تغییر جهت نرخ ارز بهای طا و سکه هم صعودی
شــد.نایب رییس دوم اتحادیه طا با تشریح قیمتهای دیروز بیان کرد :قیمت هر قطعه سکه تمام
طرح جدید در ســاعت ( )۱۵:۰۰دیروز به ۱۲میلیون و ۱۲۰هزار و سکه طرح قدیم به ۱۰میلیون و
۹۰۰هزار تومان افزایش یافته است.کشتیآرای اضافه کرد :همچنین قیمت نیم سکه به پنج میلیون
و ۹۵۰هزار ،ربع سکه چهار میلیون و سکه یک گرمی به دو میلیون و ۳۵۰هزار تومان رسیده و قیمت
هر گرم طای ۱۸عیار نیز یک میلیون و ۱۰۷هزار تومان است.

الزامات جدید برای توسعه فعالیتهای هستهای

چرا مجلس چنین طرحی تصویب کرد؟
براساس آنچه طراحان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران در مقدمه طرح مذکور عنوان کردهاند ،جمهوری اسامی ایران طبق
برجام ،در ازای «پذیرش حق غنی سازی» و «رفع کامل تحریمها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هستهای شده بود و طبق  ۱۵گزارش
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان مرجع راســتی آزمایی اجرای تعهدات ایران -حتی تا یکســال پس از خروج آمریکا از برجام -جمهوری اسامی ایران در
بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی سازی ،تحقیق و توسعه ،حجم انباشت و ذخیره مواد هستهای ،تعداد سانتریفیوژ ،تغییر ماهیت
تأسیســات فردو و بازطراحی راکتور آب ســنگین اراک به صورت کامل پایبند بوده و در بخش «شفافیت و اقدامات اعتماد ساز» افزون بر نظارتهای پادمانی و
دسترسیهای مبتنی بر پروتکل الحاقی ،همکاریهای فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین المللی انرژی اتمی
داشــته اســت.همچنین آمریکا و اروپا طبق توافق هستهای میان ایران و  ،۱+۵پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت ساز ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی
هستهای ،متعهد به رفع تحریمها ،اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن نیت ،پرهیز از اقدام مغایر با نص ،روح و هدف برجام و عدم اخال در اجرای موفقیت آمیز
برجام بودند اما آمریکا در دوره ریاســت جمهوری باراک اوباما مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شــد و در دوره ریاست جمهوری دونالد
ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریمها مانع از بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شد.با این حال جمهوری اسامی ایران با خویشتن داری
و حسن نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم های آمریکا و اخال در روند
اجرای برجام و فروپاشــی آن شــوند .بویژه با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در  ۱۵تیرماه سال  ۹۷با انتشار بیانیه رسمی برای بهره
مندی ایران از منافع اقتصادی برجام  ۱۱تعهد ذیل را پذیرفت:
 .۱حفظ و ارتقای روابط گستردهتر اقتصادی در حوزههای مختلف با ایران
 .۲حفظ و استمرار کانالهای موثر مالی برای تعامل با ایران
 .۳تداوم صادرات نفت و میعانات گازی ،محصوات نفتی و پتروشیمی
 .۴تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه) ،زمینی ،هوایی و ریلی
 .۵تقویت پوششهای اعتبار صادراتی
 .۶حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت میکنند ،بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب
میشوند
 .۷تشویق سرمایهگذاریهای بیشتر در ایران
 .۸حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایهگذاریها و دیگر فعالیتهای تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام میدهند
 .۹گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی ،از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری
 .۱۰حمایت عملی از تجارت و سرمایهگذاری در ایران
 .۱۱حمایت از شرکتها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمهای آمریکا
اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام ،اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرد و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به ویژه در
زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادات بانکی ،همراهی عملی دولتها ،شرکتها و بانکهای اروپایی با تحریمهای آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی
ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام به تعهدات ،آشکار شد.البته شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی
اعمال حقوق جمهوری اســامی ایران مندرج در بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام ،در  ۱۸اردیبهشــت  ۹۸دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در
مردم ایران ،و در
ِ
توافق برجام را صادر کرد .در چهارچوب این تصمیم ،جمهوری اسامی ایران با دادن فرصت های  ۶۰روزه به کشورهای باقی مانده در برجام برای عملیاتی کردن
تعهدات خود در زمینه تحریمها به صورت گام به گام اقدام به کاهش تعهدات هسته ای کرد.
دولت جمهوری اسامی ایران به مرور در پنج گام زیر اجرای تمام تعهدات فنی را متوقف ساخت:
گام اول ( ۱۸اردیبهشت  ،)۱۳۹۸عدم رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین
گام دوم ( ۱۶تیرماه  ،)۱۳۹۸عدم رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک
گام سوم ( ۱۵شهریور  ،)۱۳۹۸عدم رعایت محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه
گام چهارم ( ۱۵آبان  ،)۱۳۹۸بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز
گام پنجم ( ۱۵دی  ،)۱۳۹۸عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها
اما کشورهای اروپایی به جای استفاده از فرصت دیپلماسی ایجاد شده توسط جمهوری اسامی ایران ،جلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی تحریمهای آمریکا و
عمل به تعهدات  ۱۱گانه ،پس از ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ ،با اقداماتی همانند همراهی با دولت ترامپ در شورای حکام آژانس و اعام
تداوم تحریم های تسلیحاتی ایران پس از انقضای محدودیت های تسلیحاتی قطعنامه ۲۲۳۱به رفتار منفی خود ادامه داده و بلکه آن را تشدید کردند .همچنین
آمریکا افزون بر ممانعت از بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی برجام ،در آستانه اتمام بازه پنج ساله از آغاز اجرای برجام و لغو تحریمهای تسلیحاتی شورای
امنیت سازمان ملل در  ۲۷مهر  ۹۹در پی ممانعت از بهرهمندی ایران از مزایای امنیتی و دفاعی برجام است.
ادامه در صفحه دوم

از آذر ماه ســال  ۹۸تا آذر ماه امســال سال  ۹۹نزدیک به یک سال از
طلوع خورشید کرونا در کشورها میگذرد و این بار این خورشید بقدری
داغ جلوه کرده که هرکه به ســایه نرود را میسوزاند .حتی برخی که به
ســایه نرفته اند را ابزار و وسیله کرده که دودمانشان را بسوزاند .به این
موضوع فکر میکردم که دولتها ،رسانهها ،مراکز مذهبی ،مراکز فرهنگی
و هر جا تریبونی وجود دارد در مورد کرونا چه میگوید؟ میگوید فاصله
را رعایت کنید؟ میگوید ماســک بزنید که بزاق تنفس شما به دیگران
منتقل نشــود؟ هم چنین بزاق تنفس دیگران به شــما انتقال نیابد؟
میگویند دست خود را به هر جا زدید شستشو دهید؟ میگویند به سفر
نروید؟ و چند توصیه دیگر یعنی کشورها تعطیات را به جوامع تحمیل
میکنند که مردم کمتر به نزدیک هم بیایند؟ اگر کســی بخواهد این
همه توصیه و این همه تمهید را یک جا به مردم توصیه کند ،چه باید
بگوید؟ نباید بگوید ناشناسی بین شما نفوذ کرده از او بپرهیزید؟ و ما
بــه این توصیه چرا بی توجهیم؟ توصیه را جدی نمیگیریم چون آن را
واقعی نمی پنداریم؟ یا دلیل این همه کشته در همین کنار دست ما،
آن را جدی نشان داده اما ما جانمان را دوست نداریم؟ فیالواقع فرمان
بردن از یک حرف و توصیه دلسوزانه با چه جایی از انسان امروزی رابطه
دارد؟ بنظــر من ««« فرهنگ »»» امروزه کرونا حریف فرهنگمداران
نمیشود اما کسانی که از حرف و توصیه احتیاط آمیز ابا میکنند دچار
این بلیه میشــوند .به این پاندمی در دنیا نگاه کنید .به آمار مبتایان،
به آمار فوتیها ،به نوســان در باا و پایین رفتنها همه و همه میگوید
ما ،خود ما ،خو ِد خو ِد خــو ِد ما هرکداممان میتوانیم این ویروس را از
خودمان و از خانوادهمان و از شهرمان و حتی از کشورمان بیرون برانیم.
چگونه؟ با حرکت در مدار فرهنگ .حرکت در مدار تبعیت از روشهای
جلوگیری از شــیوع این پاندمی .برخی کشورها اساسا دچار نشده اند
این یعنی چه؟ یعنی در آن کشــورها درجه فهم و فرهنگ بقدری به
ارتقاء رســیده که ویروس را در جا خفه کردهاند و اجازه پراکندگی را
از آن گرفتــه اند .برخی از کشــورها مردمی با درجه فرهنگی کمتری
داشتهاند و اجازه دادهاند این پاندمی میدان اجتماعی آنها را هدف بگیرد
و تاثیر خانمانســوز خود را بگذارد .امروز به جدول مردم و کشورهای
درگیر که در راس آنها آمریکاســت نگاه کنید .شــماره ردیف ابتا را
درجه بیفرهنگی بنامید .آمریکا اول و مثا فان کشــور آخر اســت.
به عبارتی میتوان ادعا کرد که شــیوع کرونا این روزها تنها کشورهای
جهان را تنها درگیر بحران سامت و بهداشت جامعه نکرده است ،بلکه
موضوعاتی چون معیشت ،اقتصاد و کمبود امکانات نیز به دغدغههای
اصلی دولتها و ملتها بدل شده است .هر چه تعداد کشورهای درگیر
با ویروس کووید ۱۹-بیشــتر میشــود ،این پیچیدگیها نیز افزایش
مییابند .تنها در همین دو ماه گذشته تعداد موارد ابتا در جهان به دو
برابر افزایش یافته و حاا به دهها میلیون نفر در جهان رســیده است.
فرض کنید اگر مردم دنیا به دستورات پزشکی و بهداشتی گوش داده
بودند و اجازه شــیوع به ویروس نمیدادند ،امروز آمارها اینگونه بودند؟
پیشینیان همیشه داد اینکه فرهنگ از همه چیز بااتر است را میزدند
اما چه کسانی به این مهم توجه داشتند؟ کسی در مقاله خود نوشته
بود بی فرهنگی را با دیکتاتوری معالجه کنیم .مثال هم آورده بود .گفته
بود کشورهایی که حکومت متمرکز دارند (همانند چین) کارشان آسان
تر است؛ زیرا دستور میدهند که کارها تعطیل شود یا دستور میدهند
کارها شروع شود و مردم به اجرای دستور همه تابعند و عادت هم دارند.
البته معموا در این کشــورها اطاعات شفاف کمتر منتشر میشوند و
بنابرایــن نمیدانیم که این گونه تصمیمات چه هزینه یا فایدهای برای
جامعه داشته است .ولی در جوامع آزاد تصمیمگیری برای ادامه تعطیلی
کارها و خانهنشینی یا شروع فعالیت بسیار سخت است و برآورد هزینه و
یا فایده آن با مشکات بسیار همراه است .به عبارتی میتوان گفت وقتی
مردم در زندگی آزادترند هزینهزا ترند .به عبارت دیگر درجه فرهنگی
خود را به شــهروندان خود تحمیل میکنند .در انتهای این وجیزه باید
این موضوع را مطرح کنم که هدف از نوشتن این مقاله توهین به شعور
جامعه نیســت ،بلکه هدف آن ،روشنسازی و تلنگری برای ذهنهای
تک تک ماست .این روزها ،قرنطینه خانگی به دلخواه ما شکل نگرفته،
بلکه از ســر اجبار به مردم تحمیل میشود ،فرض کنید مردم یک شهر
توصیهها را همه جدی بگیرند .از ســفر رفتن بپرهیزند ،خوب ،شهر به
حالت ســفید در میآید و اگر همه مــردم دنیا همینگونه عمل کنند
دیر یا زود ،همه انســانهای جهان را شــامل خواهند شد .پس اجازه
بدهید بگویم کرونا میکروفن بدست گرفته و جار میزند که من به کانون
مردمی متحد در ایجاد ارتقاء در فرهنگ نخواهم آمد اما بیفرهنگی در
هر درجهای راهگشای حضور من خواهد بود.
والسام

 ۳۸۲فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت با اعام شناســایی ۱۳هزار و ۸۸۱
مورد جدید کووید ۱۹در کشــور طی  ۲۴ســاعت گذشته گفت:
خوشبختانه تا کنون بیش از  ۶۷۷تن از بیماران بهبود یافته اند.
تا دیروز  ۱۱آذر  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۳هــزار و  ۸۸۱بیمــار جدیــد مبتا به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد که دو هزار و  ۲۳۷نفر از آنها بستری شدند.وی
گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۹۷۵هزار و ۹۵۱
نفر رســید.اری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۳۸۲بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۴۸هزار و  ۶۲۸نفر رســید.به گفته وی،
خوشبختانه تا کنون  ۶۷۷هزار و  ۹۶۳نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.اری افزود ۵۸۴۰ :نفر از
بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.وی گفت :تا کنون  ۶میلیون و  ۱۶۸هزار و ۶۳۷
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

گزارش از مصوبه مجلس

الزامات جدید مجلس برای توسعه
فعالیتهای هستهای
بنابر مقدمه توجیهی این طرح ،مجلس شــورای اسامی در چهارچوب «گامهای
کاهش تعهدات هستهای» و نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی ،در پاسخ
به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهور اســامی ایران و همراهی کشورهای
اروپایی با آن ،از جمله تشــدید ظالمانه و بی وقفه تحریمها علیه ملت ایران ،اقدام
تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز
و نهایتا تاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامههای ۱۷۳۷ ،)۲۰۰۶( ۱۶۹۶
( )۲۰۰۸( ۱۸۳۵ ،)۲۰۰۸( ۱۸۰۳ ،)۲۰۰۷( ۱۷۴۷ ،)۲۰۰۶و )۲۰۱۰( ۱۹۲۹
شورای امنیت سازمان ملل و نیز تاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای
عدم اطمینان برای کشــورها ،شرکتها و بانکهای خارجی به منظور همکاری با
ایران در زمینه برنامه هستهای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و
تهدید به اعمال تحریم های ثانویه ،طرحی با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها» را به تصویب رساند.
مجلس چه چیزی مصوب کرد؟
براساس مصوبه مجلس ســازمان انرژی اتمی ایران موظف شد در راستای تامین
شروط  ۹گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای ،جهت مسائل صلح
آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای  ۲۰درصد اقدام و ساانه به میزان حداقل ۱۲۰
کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند .همچنین این سازمان باید نیاز کشور برای
مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای باای  ۲۰درصد را به طور کامل و بدون تأخیر
تأمین کند.همچنین سازمان انرژی اتمی باید در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود
هزار سو غنی سازی ،بافاصله ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده
با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل
 ۵۰۰کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور
اقدام کند.در ادامه این مصوبه مجلس ،سازمان انرژی اتمی موظف شد ظرف مدت
 ۳ماه عملیات نصب ،تزریق گاز ،غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای
مناسب ،با حداقل  ۱۰۰۰عدد ماشین  ۲m-IRدر بخش زیرزمینی تاسیسات شهید
احمدی روشن نطنز آغاز کند و در همین بازه زمانی ،هرگونه عملیات غنی سازی
و تحقیق و توسعه با ماشین های  ۶-IRرا به تاسیسات شهید علی محمدی فردو
منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل  ۱۶۴ماشین از این نوع آغاز و آن را تا
انتهای سال  ۱۳۹۹به  ۱۰۰۰ماشین توسعه بدهد .در ضمن این سازمان باید برای
انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشینهای ذکرشده ،استانداردهای سازمان
پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء کند.بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در
اصفهــان ظرف مدت  ۵ماه پس از تصویب این قانون و طراحی یک عامل واکنش
(راکتور) آب ســنگین  ۴۰مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار ( رادیو
ایزوتوپ ) بیمارستانی ،همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش
( راکتور )  ۴۰مگاواتی آب ســنگین اراک ،از دیگر الزاماتی بود که مجلس برعهده
سازمان انرژی اتمی گذاشته است.البته مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی
بــه دولت یک ماه مهلت داد و دولت را موظف کرد تا در صورت عدم اجرای کامل
تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هستهای در قبال ایران و عادی شدن روابط
کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی
ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش ،یک ماه پس از تصویب این
قانون ،اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.در ادامه مصوبه مجلس
مقرر شد :چنانچه کشورهای متعاهد ( ۴+۱آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،چین و روسیه)،
نســبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای ،نظامی،
حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسامی ایران اقدام کنند ،دولت موظف است
گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد .کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش
به استناد فصل  ۷ماده  ۴۵آیین نامه داخلی مجلس ،به مجلس شورای اسامی ارائه
می کنند.وکای ملت مســئول اجرای صحیح و کامل این قانون را رئیس جمهور
و مقامات و مدیران مربوط و دســتگاههای اجرایــی ذی ربط تعیین کرده و برای
مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب ،امتناع یا ممانعت از اجراء ،مجازات تعزیری
درجات  ۲تا  ۵قانون مجازات اسامی مصوب  ۱۳۹۲محکومیت در نظر گرفتند.
مجازات  2تا  5قانون مجازات اسامی به شرح زیر است:
درجه  :۲حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و
پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
درجه  :۳حبس بیش از ده تا پانزده ســال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت
میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال
درجه  :۴حبس بیش از پنج تا ده سال ،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون
ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه  :۵حبس بیش از دو تا پنج سال ،جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال
تا یکصد و هشتاد میلیون ریال ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده
سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
از این پس چه میشود؟
بنابرایــن با مصوبه دیروز مجلــس ،رئیس جمهور و مقامــات و مدیران مربوط و
دســتگاههای اجرایی ذیربط موظف شدند اقدامات ذیل را انجام دهد و در صورت
عدم اجرای قانون ،به مجازات تعزیری درجات  ۲تا  ۵قانون مجازات اسامی محکوم
میشوند.۱ :تولید و ذخیره  ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم با غنای  ۲۰درصد
 .۲افزایش ماهانه  ۵۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی شده
 .۳انجام عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای نسل ششم و افزایش
آنها به  ۱۰۰۰دستگاه  .۴بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی
 .۵راهاندازی مجدد راکتور آب سنگین اراک
 .۶ساخت یک راکتور آب سنگین  ۴۰مگاواتی جدید
 .۷توقف اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی)
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سخنگوی دولت:

هرگونه تصمیم درباره برجام فراقوهای است

سخنگوی دولت گفت :دانش هســتهای ترورشدنی نیست و مردم هم نهتنها تحت تأثیر
اقدام دشــمن قرار نگرفتند ،بلکه هوشمندتر و متحدتر نســبت به منافع ملی و در برابر
دشــمنان ملت شدهاند ،.علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز (سهشنبه) در نشست خبری
هفتگی خود با خبرنگاران ،با تســلیت شهادت شهید محســن فخری زاده گفت :دانش
هستهای ترورشدنی نیست و مردم هم نهتنها تحت تأثیر اقدام دشمن قرار نگرفتند ،بلکه
هوشمندتر و متحدتر نسبت به منافع ملی و در برابر دشمنان ملت شدهاند.وی ،ترو شهید
فخری زاده را اقدامی کاما حســاب شده برای دست یابی به چند هدف دانست و گفت:
یک هدف آنها بهم زدن آرامش روانی و ناامید کردن مردم از دســتیابی به پیروزی در
به عقب راندن فشــار حداکثری بود.سخنگوی دولت بیان داشت :بر خاف آنچه در رسانه
های خارجی مطرح شــده؛ در این مورد خاص ،سازمان های جاسوسی و تروریستی زیر
پوشــش ما قرار داشــتند ،محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود ،با کمی دقت و
رعایت پروتکلهای حفاظتی میتوانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم.ربیعی افزود :برهم
زدن امنیت منطقه و مسدود کردن روزنههای صلح و آرامش و بهم خوردن فضای امنیت
جهانــی با توجه بــه تغییرات پیش رو که فرصتی برای احقاق حقــوق ملت ایران فراهم
میآورد،از دیگر اهداف این ترور بود.
با کمی دقت میتوانستیم جنایت ترور شهید فخریزاده را ناکام بگذاریم
وی تصریح کرد :با کمی دقت و رعایت پرتکلها میتوانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم.
دســتگاههای امنیتی برای عدم تکرار چنین وقایعی باید تمام تاش خود را بهکار گیرند.
سخنگوی دولت تصریح کرد :تروریست ها به ضعف بنیادی خود آگاهند و می دانند موتور
پیشرفت های علمی ایران را نمی توانند متوقف کنند و در مقابل عزم و اراده ایران و ایفای
نقش موثر در صلح ،امنیت و جامعه جهانی و باز داشتن ایران از برخورداری از فناوری صلح
آمیز هسته ای ،اقدامی زبون و حقیرانه سامانه دادند.

تروریست ها با شگرد شیطانی سعی در جبران ضعف خود دارند
وی افزود :تروریست ها با شگرد شیطانی سعی در جبران ضعف خود دارند .آنها در همراهی
با پادوهای رسانه ای خود می کوشند با بزرگنمایی اقدام حقارت آمیزشان و اپوشانی نیات
سیاسی پلیدشان به ذهن و اراده ما رخنه کنند که البته چنین اجازه پیدا نکرده و نخواهند
کرد .در همین حال ،دســتگاه های امنیتی مثل همیشــه ،برای بهبود هرچه بیشتر رویه
های امنیتی و اطمینان از عدم تکرار این اتفاق های ناگوار تمام تاش خود را بکار خواهند
گرفت.ســخنگوی دولت بیان داشت :دولت از همان نخستین ساعت های انتشار بیانیات
مقام معظم رهبری ،بر اســاس دو رهنمود ایشان ،خود را متعهد کرد که دستور کار خود
را در این رابطه بر اواً بســیج تمام قوای خود را برای پیگیری و مجازات عامان و آمران
این جنابت و ثانیاً اطمینان از تداوم راه پرفروغ شهید فخری زاده و مجموعه ای بزرگ از
دانشمندان ما در صنایع گوناگون با شتابی توقف ناپذیر و اراده ای راسخ تر از قبل ،سامان
بدهد .در راســتای این تعهد ،این حق برای ملت ایران محفوظ هست که پاسخی قاطع
که خود« ،کیفیت ،ابعاد ،زمان و مکان آن» را تعیین خواهد کرد داشــته باشد.سخنگوی
دولت در پاسخ به سوالی در خصوص ساخت واکسن داخلی کرونا و ورود به فاز انسانی آن
گفت :ورود به فاز انســانی مطالعات نیازمند اخذ مجوز از کمیته اخاق در پژوهش و کد
اخاق است ،تاکنون دو گروه یا دو واکسن ایرانی طرح مطالعه بالینی و فاز انسانی خود را
به کمیته اخاق ارائه نموده اند که یک مورد موافقت کمیته اخاق را اخذ نموده و بزودی
با صدور کد اخاقی ،فاز بالینی را شــروع خواهــد کرد.وی ادامه داد :انتظار می رود عما
مطالعات انسانی در آذرماه آغاز شود و سایر گروهها نیز بتدریج در هفته ها و ماههای آتی
درصــورت تایید نتایج مطالعات پیش بالینی و اخذ مجوز کمیته اخاق ،مطالعات بالینی
خود را آغاز کنند.
ایحه بودجه امروز تقدیم مجلس میشود
ربیعــی در مورد آخرین وضعیت بودجه  ۱۴۰۰گفــت :ایحه بودجه فردا تقدیم مجلس
میشــود .وابســتگی به نفت در بودجه ســال اینده افزایش پیدا نمیکند .سیاست های
انبســاطی برای تحرک اقتصاد در بودجه در نظر گرفته شده است اما به هیچ وجه باعث
تورم نمیشــود .سخنگوی دولت بیان داشت :بنابر گزارش ارائه شده از بهبود مسیر رشد
اقتصادی از فصل دوم  ۱۳۹۹پیش بینی می شود که در پایان سال به رغم فشارها و جنگ
اقتصادی و با وجود اینکه رشد ارزش افزوده نفت و گاز طبیعی ما کاهش داشته است .در
گروه کشاورزی  ۲.۱درصد ،صنایع و معاون  ۳.۳درصد ،در صنعت  ۶.۳درصد و خدمات ۱
درصد رشد خواهیم داشت.وی افزود :بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی ما به  ۱.۱درصد
و رشد ناخالص داخلی بدون نفت  ۱.۸درصد در پایان سال خواهد بود.ایحه بودجه هنوز
در حال تکمیل می باشد و لذا اجازه دهید بودجه نهایی شود و سپس شاخص های بودجه
و میزان فروش نفت و قیمت را تشریح نماییم .بودجه از اساس به نحوی طراحی شده است
که دارای تعادل باشــد .آنچه بر زندگی مردم فشار وارد می کند بودجه تورم زا است .وی
بیان داشت :بنابراین عدم استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه
از سیاستهای دولت ما بود که در بودجه  ۱۴۰۰پیش بینی شده است .همانگونه که مقام
معظم رهبری تاکید نمودند نحوه تامین کسری بودجه دولت و روش فروش اوراق و سهام
دولت و مولد ســازی دارایی ها و اســتفاده از همه ظرفیت های مالیاتی به طور منطقی و
بدون فشار به کارآفرینان خواهد بود.ربیعی با تاکید بر اینکه همچنین برای آرامش موجود
در بازارها تعادل در بازار ارز مورد توجه است ،اظهار داشت :نرخ ارز به طور منطقی و فارغ
از افزایش های ناشی از تاثیر فضای روانی و قیمت واقعی پیش بینی شده است .حتی ارز
مورد نیاز برای تامین کااهای اساسی پیش بینی شده است.همچنین بخشی از درآمدهای
احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی در نظر گرفته می شود که در بحث
حمایت اجتماعی کمک به معیشت مردم مدنظر خواهد بود.سخنگوی دولت در مورد طرح
محدودیتهای کرونایی گفت :پس از اعمال تعطیلی های گسترده و رعایت رضایت بخش
مردم آمارها نشــان میدهد تعداد بستری ها کاهش پیدا کرده و روند نزولی دارد .با این
روند پیش بینی میشود مرگ و میر در آینده کاهش خواهد داشت .گزارشها حاکی است
اکثر استانها نسبت به هفته های قبل وضع بهتری را دارد .وی افزود :نگرانی این روزهای
ما در استانهای جنوبی است .به خاطر زمستان دیررس در این استانها همراه با روشن شدن
وســایل گرمایشی و بسته شــدن پنجرهها ،جابجایی هوا و تهویه مناسب با مشکل روبرو

قالیباف :مجلس به دشمن پیغام داد بازی یکطرفه پایان یافت
رئیــس مجلس بعد از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران،
اظهار داشت :با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسامی داد که بازی یکطرفه
پایان یافت ،.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی دیروز سهشنبه ( ۱۱آذر) بعد از تصویب کلیات
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران اظهار داشت :با تصویب کلیات این طرح
مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسامی داد که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است .بعد از اظهارات
قالیباف ،نمایندگان مجلس شعار اه اکبر ،مرگ بر اسرائیل ،مرگ بر آمریکا ،خونی که در رگ ماست هدیه
به رهبر ماســت ،حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست ،ای رهبر آزاده آمادهایم آماده از مصوبه
خود که در راســتای منافع ملی ایرانیان و همچنین لغو تحریمها و کاهش مشــکات معیشتی مردم است
دفاع کردند .به گزارش فارس ،طرح اقدام راهبری برای لغو تحریمها  ۹ماده دارد که دولت مکلف است برای
لغو تحریمها غنی سازی  ۲۰درصدی را عملیاتی کرده و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژهای
نسل  ۶و  ۸و همچنین ساخت راکتور آب سنگین شبیه راکتور سابق اراک ،ساخت کارخانه اورانیوم فلزی
را در دستور کارش قرار دهد.

خواهد شد .بنابراین به شهروندان استانهای جنوبی توصیه میکنیم از اجتماعات فامیلی
و غیر ضرور در منازل و محل های سربســته خودداری نمایند.ربیعی تصریح کرد :در این
مرحله برنامه اصلی برای قطع شیوع تمرکز بر روی قطع حرکت ویروس بوسیله مبتایان
می باشد .مجموع مبتایان حدود  ۳درصد جامعه میباشد .شناسایی آنها را شروع کردهایم
و ردیابی ها برای قطع انتقال و تســری ویروس با شــدت ادامه خواهد داشــت کنیم .از
هموطنان مبتا می خواهیم با مراعات ،عدم تماس و خود قرنطینه کردن به مســئولیت
خود در قبال دیگران عمل کنند.
انتظار میرود انتشار ویروس با رعایت پروتکل های بهداشتی را متوقف کنیم
وی گفت :انتظار میرود انتشــار ویروس با رعایت پروتکل های بهداشتی را متوقف کنیم.
از مردم می خواهیم کمک کنند برای کمتر شــدن انتقال ویروس .اگر مبتایان همکاری
کرده و قرنطینه را رعایت کنند بدون آســیب به معشــیت مردم کار را ادامه خواهیم داد.
ربیعی افزود :همچنین بنابر گزارش ارائه شــده از بهبود مسیر رشد اقتصادی از فصل دوم
 ۱۳۹۹پیش بینی می شود که در پایان سال به رغم فشارها و جنگ اقتصادی و با وجود
اینکه رشــد ارزش افزوده نفت و گاز طبیعی ما کاهش داشــته است .در گروه کشاورزی
 ۲.۱درصد ،صنایع و معاون  ۳.۳درصد ،در صنعت  ۶.۳درصد و خدمات  ۱درصد رشــد
خواهیم داشت .بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی ما به  ۱.۱درصد و رشد ناخالص داخلی
بدون نفت  ۱.۸درصد در پایان سال خواهد بود.وی به مناسبت روز مجلس گفت :فرصت
را مغتنم شــمرده روز مجلس را به همه نمایندگان مجلس شورای اسامی تبریک عرض
میکنیم .بدون تردید صندوق های رای متنضمن آرمانهای انقاب اســامی ،امام راحل و
قانون اساسی ما و نیز تداوم دهنده حضور مردم در اداره امور کشور است ۱۲ .آذر روز همه
پرسی قانون اساسی یعنی این که ایران میهن قانون اساسی است .هویت ملی ما در چنین
روزی با قانون اساســی عجین شــد .قانون اساسی نهادی است که در تکوین آن در همه
مراحل انتخاباتی و همه پرسی ،همه ملت با همه رنگها و تنوعات قومی و سیاسی مشارکت
کردند.وی ادامه داد :قانون اساســی ظرفیت هــای باایی دارد که می تواند در مواجهه با
آزمون های زمانه در معرض ظرفیت سازی قرار بگیرد .قانون اساسی کشور ما در حقیقت
یک متن مردمی و یک «مردم نامه» درخشــان اســت .این سند درخشان از همان ابتدا
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را یک حق الهی می داند .قانون اساسی به این ترتیب
یک بار برای همیشــه به آن شــبهه قرون وسطایی که میان حاکمیت مردم بر سرنوشت
خویش و باور توحیدی القای تضاد می کرده پاســخ تاریخی داده است .حقوق شهروندی
روح و بنیاد قانون اساسی را تشکیل می دهد و بنابراین تدوین منشور حقوق شهروندی
به تنهایی حکایت از ظرفیت های بی بدیل این سند استوار است.سخنگوی دولت در پاسخ
به ســوالی در خصوص طرح نمایندگان مجلس شورای اسامی مبنی بر اقدام فوری برای
لغو تحریم ها گفت :در جلسه روز یکشنبه دولت جناب آقای امیری معاون پارلمانی رییس
جمهور طرح نمایندگان را در دولت مطرح کردند .اعضای دولت در رابطه با موضوع بحث
و بررسی کردند.
هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای فراقوهای است
وی افزود :به نظر دولت ،موضوع از اختیارات شــورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت
هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هســته ای براساس اصل  ۱۷۶قانون اساسی
فراقوه ای بوده است هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام
کند و به نظر می رســد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای
نگهبــان در مورد این طرح بــه این موارد توجه خواهد کرد و بــه محدودیتهای قانونی،
ماحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد.ربیعی خاطر نشان کرد :آنچه در عنوان
طرح نمایندگان محترم آمده ،برداشت تحریم ها است .انباشت اورانیوم با غنای  ۲۰درصد
و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شــدن تحریم ها می شــود ،در
اینصورت به مذاکرات هسته ای و برجام نیازی نمی بود.وی بیان داشت :ما قبل از برجام،
پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای  ۲۰درصد در اختیار
داشتیم اما همچنان ذیل سخت ترین تحریم های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل
متحد بودیم .بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده «اقدام راهبردی برای
لغو تحریم ها» باشد ،بر اساس تجربه های پیشین ،این طرح شامل کیفیت غنی سازی و
عدم اجرای پروتکل الحاقی ،کمکی به لغو تحریم ها نمی کند.

بیش از  3تن اورانیوم غنی شده در اختیار داریم
ربیعی گفت :امروز بیش از  ۳تن اورانیوم غنی شده در اختیار داریم و ماهانه بین  ۲۵۰تا
 ۳۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید می کنیم که این میزان تقریبا و حدودا با ظرفیت
تولید کشور قبل از برجام برابری میکند .بنابراین برجام تاثیری بر حجم و کمیت عددی
اورانیوم غنی شده هم نداشته است .به این ترتیب ،هیچگونه جای نگرانی نیست .امیدواریم
هر تصمیمی گرفته می شود ،همه جوانب آن سنجیده شود.سخنگوی دولت درباره انتقاد
نمایندگان از برخی اقدامات دولت ،گفت :تصمیم همه ما در دولت و تاکید رئیس جمهور
این اســت که وارد نزاع های سیاسی بیهوده نخواهیم شد .امروز مساله اصلی عبور دادن
ســالم مردم رنج کشیده و با زندگی ســخت از این جنگ اقتصادی است .مردم به اندازه
کافی از تحریم ها و جنگ اقتصادی آسیب دیده اند .وی افزود :متاسفانه این روزها شاهد
برخی الفاظ ناشایست نســبت به معتمدین مردم و رهبری هستیم .ارزش واای افرادی
همچون آقای ظریف با این ســخنان خدشهدار نخواهد شد.متاسفم که عدهای فاصله بین
نقــد و انتقاد و تهمت های دروغ آمیز را نمیدانند و آداب حکومتداری بر مردم را رعایت
نکرده و برآیند فضیلت جامعه نیستند.وی تصریح کرد :البته خوشحالیم که مردم به این
نوع ادبیات اهمیت زیادی نمی دهند .به تجربه تاریخی خودم معتقدم سالهایی که در آن
به سر میبریم از حساسترین و مهمترین سالهای حیات ما در دهه های اخیر است.ربیعی
خاطر نشــان کرد :موجودیت ایران ،اقتدار ایران و ثبات و پایداری زندگی مردم دلبســته
تصمیمات درست است .نباید عده ای با اهداف کوتاه مدت سیاسی آنچنان سخن بگویند
که برای آینده کشور فضای نامناسب ایجاد شود.وی ادامه داد :ما به سرمایه های اجتماعی
و اعتماد مردم بیش از هر زمانی نیازمندیم .مردم قاضی نهایی هســتند و در دورانی که
همه چشم ها به تحوات ایران دوخته شده بیشتر به دیدگاهها و منش ها پی می برند .در
نهایت تاکید میکنم دولت وارد این حاشیه ها نمیشود و گذراندن جامعه در این مراحل

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دشمن از عدم توقف اقتصاد ایران عصبانی است
رئیسجمهور گفت :دشمنان از آرامش و روند بهبود اقتصاد ایران عصبانی هستند و میخواهند در این چند
هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاستجمهوری ،حجتااسام حسن
روحانی دیروز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه این موفقیت بزرگ در
سایه مقاومت و ایستادگی ملت ایران و سیاستها و تدابیر اتخاذ شده به دست آمد ،اظهار داشت :از جمله
اهداف مهم دشــمن در این جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده اما دولت
با همه ســختیها ،تمامی تاش خود را به کار گرفته تا مانع نا امنی روانی و جلوگیری از بیثباتی فضای
اقتصادی کشور شود.روحانی گفت :تحریمهای دشمن اگرچه بدون آسیب و اخال در اقتصاد کشور و زندگی
و معیشــت مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلی ترسیم شده برای تحریم و جنگ اقتصادی که فروپاشی
اقتصاد ایران بوده دست نیافت و با قدرت میتوانیم اذعان کنیم که آثار تحریمها خنثی شده است.رئیس
جمهور گفت :آنها که در طول دو و نیم سال اجرای سیاست ضد ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف
متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانیاند.

ســخت رسالت امروز دولت است.ســخنگوی دولت در پاسخ به موضع گیری هایی مبنی
بر اینکه نباید در زمین دشــمن بازی کنیم و در دام آنها بیفتیم گفت :اشاره مسئوان به
اجتناب از تشدید تنش و افتادن در دام دشمنان یک استراتژی کلی و همیشگی بوده و به
حادثه معینی منحصر نیســت .وی اضافه کرد :قطعا پاسخ ما آنطور نباید باشد که دشمن
میخواهد .ترور اهداف مختلفی دارد .تروریسم عاوه بر ترور انسانها به دنبال ایجاد تنش و
دستیابی به اهداف خود می باشد .که هر دوی اینها ترور و تنش یک واحد به هم پیوسته
اســت .قطعا هر ترور این چنینی اهداف پیاپی را دنبال میکند .یکی از این اهداف ایجاد
تنش و سوء استفاده از آن است.

اجتناب از تشدید تنش به معنای بی پاسخ گذاشتن نیست
ربیعی گفت :از طرف دیگر ،اجتناب از تشدید تنش به معنای بی پاسخ گذاشتن اقدامات
قانون شکنانه و متجاوزانه هم نیست .پاسخ باید همه جانبه باشد هم اهداف دولت تروریسم
را خنثی کند و هم به حمات آنها پاسخ داده شود.سخنگوی دولت تاکید کرد :ما بعد از
پایان بررسی همه ابعاد و جنبه های حوادث اخیر ،اقدامات تنبیهی مقتضی را علیه عامان
ارتکاب جرایم در چارچوبی متناسب و در زمان و مکانی درست و به نحوی انجام خواهیم
که اطمینان پیدا کنیم به سیاست ما مبنی بر عدم بازی در زمین دشمنان آسیب نخواهد
زد .در این شرایط حساس ،از همگان این درخواست دارم بانگاه سیاسی به این سخنان نگاه
نکنند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی
گفتهاند که سیستم اطاعاتی ترور فخری زاده را پیش بینی کرده بود آیا نامه یا هشداری
به نهادها و مسئوان مرتبط حفاظتی ارسال شده بود؟ گفت :مناسب است مطالب مربوط
به اظهارات آقای شمخانی را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری کنید .وی اظهار
داشــت :بنابر بر گزارش مطرح شــده در دولت ،در جریان حادثه شهادت شهید گرانقدر
فخری زاده ،وزارت اطاعات با اشــرافی که داشــته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل
از حادثه ،اطاعات ازم را در قالب «هشــدار انجام عملیات تروریستی» به صورت دقیق،
با جزییات و ذکر مکان های احتمالی و اهداف عملیات در اختیار ســازمان ها و نهادهای
حفاظتی مربوطه قرار داده بود.ربیعی افزود :دبیر شورای عالی امنیت ملی هم اشاره کردند
که چون در ۲۰ســال اخیر به صورت دائمی خبر ترور ایشــان آمده بود شاید علت عادی
گرفته شدن خبر باشد .رییس جمهور نیز دستور بررسی و پیگیری این موضوع را داده اند
و با دلسوزی و دقت همه نهادهای اطاعاتی در کشور این موضوع آسیب شناسی خواهد
شد.ســخنگوی دولت در ادامه اظهار نظر در مورد ترور اخیر یکی از دانشمندان هسته ای
کشور و اینکه برخی این ترور را به دیدار شهید فخری زاده با آمانو مرتبط دانستند ،گفت:
ما عادت کرده ایم عده ای همیشه از آب گل آلود برای منافع جناحی و سیاسی خود ماهی
بگیرند .چه بر سوار شدن بر رنج و درد مردم و چه مصادره از داغ های ملی .معلوم نیست
به چه قیمتی از مصالح ملی می خواهند از این نمد کاهی برای خود ببافند.
شــهید فخری زاده به نوعی در مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپایی شرکت
داشت
وی بیان داشت :همانطور که پیش از این مسئوان سازمان انرژی اتمی رسما گفته اند،
شــهید فخری زاده هیچگاه با هیچ مقامی از آژانس بین المللی انرژی هسته ای دیدار و
مذاکره نکرده است .شهید فخری زاده از ابتدای دهه  ۱۳۸۰و در جریان مذاکرات هسته
ای با ســه کشــور اروپایی به نوعی در مذاکرات شرکت داشت و چهره ای شناخته شده
بود .سوءاستفاده سیاسی از شهدا و آغشته کردن نام آنها به دروغ و تهمت با انگیزه های
سیاســی نگران کننده است و نوعی جفا در حق آنهاست .ربیعی با اشاره به اینکه حادثه
ترور با همه ابعاد و جزییات آن توسط دبیرخانه شعام در حال بررسی است ،بیان داشت:
ما همه را دعوت می کنیم که از قضاوت های شــتابزده به ویژه درباره عملکرد نهادهای
امنیتی مسئول خودداری کنند .متاســفانه برخی انتقادها از عملکرد این دستگاه ها به
خصوص در روزهــای اول از وزارت اطاعات و دولت بــدون دانش و آگاهی از جزییات
بوده و درست نبودند .وی تصریح کرد :آنچه مسلم است و نیز مسئوان ارشد در جریان
قرار گرفته اند وزارت اطاعات جمهوری اسامی وظیفه خود را در زمینه اشراف در اصل
قضیه ترور و اطاع رسانی و هشدار قبل از حادثه انجام داده است .ولی این احتمال وجود
دارد که برخی جوانب و پروتکل های حفاظتی با دقتی که انتظار می رود رعایت نشــده
باشد .اما در هر حال ما اطمینان داریم که دستگاه های امنیتی در رفع نواقص و اصاح
و بهبود مداوم عملکردهای شــان مصمم و کارآزموده هستند و همچنان با قاطعیت به
انجام وظیفه خود ادامه خواهند داد.سخنگوی دولت در خصوص علت تاخیر در برگزاری
جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و شائبه های سیاسی در این خصوص گفت:
در مواردی که نیاز به تصمیمگیری فراتر از قوه مجریه داشــتیم جلســات شورایعالی
هماهنگی اقتصادی تشــکیل میشد که در دو ســال گذشته این شورا هر کجا که ازم
بود  ۵۰جلسه برگزار کرده است ،در ماههای فروردین و اردیبهشت به دلیل شرایط کرونا
تعداد جلسات کمتر شد و با توجه دستور کارهایی که داریم ،جلسه برگزار خواهد شدوی
بیان داشت :جلسات شورای هماهنگی قوا بر حسب فرمان مقام معظم رهبری در موقع
ضرورت و برای اخذ تصمیمات فراقوه ای و انجام هماهنگی های مقتضی بین قوا در حوزه
اقتصادی ،تشکیل می شــود و جلسه اخیر آن هم در هفته گذشته در محضر معظم له
برگزار شــد .اینکه تاخیر در برگزاری جلسات این شورا به شائبه های سیاسی ربط داده
شود درست نیست.
مطمئنا پاسخ قاطع و مجازات سنگین در انتظار تروریستهاست
ربیعی افزود :متاسفانه عده ای عادت کرده اند همه پدیده های جامعه و کشور را از نگاه
سیاســی تحلیل می کنند در حالی که اینطور نیست و اگر اختافی در این جلسات هم
بوده ،اختاف نظر کارشناسی بوده و اختاف سیاسی نیست و دبیرخانه این شورا و جلسات
فعال است.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست ایران در نشان دادن
عکس العمل نسبت به ترور اخیر گفت :ما در حال بررسی ابعاد موضوع هستیم .به محض
آشــکار شــدن همه جزییاتی که انتظار آن را داریم تصمیم های ازم اتخاذ خواهد شد.
کســانی که مرتکب این ترور و جنایت شدند ،باید مطمئن باشند که تاوان آن را خواهند
پرداخت اما در مکان ،زمان و به شــیوه ای که ما انتخاب می کنیم .مطمئنا پاسخ قاطع و
مجازات سنگین در انتظار تروریستهاست.

تمام نظارتهای فراتر از پادمان مانند پروتکل الحاقی باید قطع شود
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت :تمام نظارتهایی که فراتر از پادمان است از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه بعد
از تصویب قانون در مجلس ،قطع شود و شرایطی که یک عده به عنوان جاسوس قانونی بهره میگیرند کنار گذاشته شود.
علیرضا زاکانی نماینده قم و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی دیروز (سهشنبه  ۱۱آذر) در جلسه علنی و در
جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از ملت ایران اظهار داشت :نمایندگان
مجلس به تصمیم کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پایبند هستند ،اما این فرصت دوماهه را یک فرصت
اضافی میدانند ضمن اینکه ما باید بتوانیم زمانی را فراهم کنیم که اگر  ۴+۱تجدید نظر کردند ،فرصت یک ماهه مدنظر
قرار گیرد.وی افزود :تمامی نظارتهایی که فراتر از پادمان است از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه بعد از تصویب قانون
در مجلس ،قطع شــود و شــرایطی را که یک عده به عنوان جاسوس قانونی بهره میگیرند کنار گذاشته شود.رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس تصریح کرد :جلوگیری از این ماجرا مورد تفاهم جدی بین مجلس و شــورای عالی امنیت ملی است،
بنابراین این فرصت یک ماهه امکانی را میدهد که هم ما بتوانیم در واقع در رفع تحریمها و مشکات نفتی و بانکی راستی
آزمایی کنیم و از طرفی هم این امکان وجود دارد تا قانون شــرایط اجرایی خودش را پیدا کند و در مســیری قرار گیرد تا
فرصت راستی آزمایی طرف مقابل هم وجود داشته باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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وزیر اقتصاد خبر داد

ایجاد خزانهداری الکترونیک

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با بیان اینکه تمام شــرکتهای
بورســی میتوانند مجامع خود را الکترونیکــی برگزار کنند ،از
ایجاد خزانه داری الکترونیک خبر داد .فرهاد دژپســند در جلسه
شــورای عالی فناوری اطاعات با حضــور رییس جمهوری و در
جریان افتتاح ســامانههای اقتصادی اظهار کرد  :سه پروژه مهم
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اقتصاد هوشمند
و دولت الکترونیک رونمایی شــد.وی با اشــاره به اینکه این سه
پروژه وزارت اقتصاد یعنی سامانه خزانه داری الکترونیک ،سامانه
برگزاری الکترونیک مجامع شرکتها و سامانه پرداخت سود سهام
شــرکتها پروژههای بسیار مهمی اســت ،گفت :این پروژهها به
منظور تسهیل روابط بین دستگاههای دولتی ،دستگاههای دولتی
با شرکتها و پیمانکاران و دستگاههای دولتی یا خزانه با کارکنان
دولت به بهره برداری رسیده است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژه
اول مربوط به سامانه خزانه داری الکترونیک است ،افزود :در خزانه
داری ســه مبحث ،سامانه جامع حســابداری کل خزانه و خزانه
معین اســتانها و مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان دولت ،نظام
جامع مدیریت بدهیها و مطالبات عمومی دولت و سامانه جامع
اموال دولتی وجود دارد.

پرداخت الکترونیکی حقوق کارکنان دولت
وی در این رابطه ادامه داد :بحث مدیریت حقوق و دســتمزد
کارکنــان دولت یکی از وظایف مهم هر ماهه در وزارت اقتصاد
بوده و برای نظام جامــع مدیریت بدهیها و مطالبات عمومی
دولــت نیز به صورت فصلی گــزارش جامعی تهیه و به مراجع
ذیربط ارسال میشود و سامانه جامع اموال دولتی نیز از اموال
و داراییهای دولت در سطح کشور و مقیاس منطقه ای حکایت
دارد که همگی در قالب خزانه داری کل کشــور ســازماندهی
شده و در حال حاضر به صورت خزانه داری الکترونیکی کام ً
ا

حقوق و دستمزد کمک زیادی کرده است.

مدیریت میشود.طبق اعام وزارت اقتصاد ،ژپسند با بیان اینکه
تا چند سال قبل برای گرفتن تخصیص بودجه در پایان هر ماه
و چند روز پایانی هر ســال با یــک صف طوانی از نمایندگان
دستگاههای اجرایی در وزارت اقتصاد مواجه بودیم ،تصریح کرد:
امروز خوشبختانه به این صورت نیست و با الکترونیکی کردن
و استقرار سامانه خزانه داری الکترونیک این مشکات برطرف
شــده است.در حال حاضر  ۲۲۰هزار فقره حساب سنتی جمع

مجلس و دولت رایزنی کردند؛

افزایش ۴۰درصدی حقوق کارگران
رییس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسامی از رایزنی مجلس
بــا دولت در راســتای افزایــش حقوق بیــش از  ۴۰درصدی حقوق
کارگران در ســال آینده خبر داد و گفت :پیشــنهاد ما برای افزایش
حقوق کارگران در ســال آینده نیز ۴۰ ،درصد یا بیشــتر است .علی
باباییکارنامی؛ رئیس فراکســیون کارگری مجلس شــورای اسامی
با اشــاره به میزان افزایش حقوق و دســتمزد کارگران در سال آینده
اظهار کرد :حقوق کارگران طی ســالهای اخیر متناسب با نرخ تورم
افزایش نیافته و این مســئله همواره شکافهای جدی از حیث درآمد
و مخارج برای این قشــر ایجاد کرده اســت.وی همچنین از پیشنهاد
جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران
در ســال آینده خبر داد و گفت :تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در
کمیســیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از  ۴۰درصدی
حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند ،بر همین اساس نیز با
ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مشغول رایزنی
با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم.رئیس فراکسیون کارگری
مجلــس ادامه داد :به طور قطع پیشــنهاد افزایش حقوق کارگران در
سال آینده ،بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و
پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز ۴۰ ،درصد
یا بیشتر است.باباییکارنامی تصریح کرد :ما در کمیسیون اجتماعی و
فراکسیون کارگری مجلس ،برای حقوق کارگران کمتر از افزایش ۴۰
درصدی را قبــول نمیکنیم.وی با تأکید بر اینکه کارگران همواره در
ادوار مختلف دچار خسارتهایی از ق َِبل افزایش نرخ تورم و نیز افزایش
قیمت کااهای اساسی و مایحتاجشان شدهاند که این خسارتها باید
جبران شود ،گفت :شورای عالی حقوق و دستمزد نیز در افزایش حقوق
کارگران در سنوات گذشته ،عدالت را رعایت نکرده و همواره کفه ترازو
به نفع کارفرما سنگینتر بوده است.رئیس فراکسیون کارگری مجلس
افزود :از طرف دیگر با توجه به اینکه در ســال پایانی دولت دوازدهم
نیز هســتیم ،دولت آقای روحانی باید این خسارتها و کمبودها برای
کارگران را در میزان افزایش حقوق این قشر زحمتکش در سال آینده،
جبران کند.باباییکارنامی خاطرنشــان کرد :معتقــدم دولت بدهکار
کارگران اســت و باید این بدهی را از طریق افزایش منطقی و عادانه
حقوق کارگران در سال آینده جبران کند.
اسامی:

بنگاهها نباید مرجع گزارش قیمت
مسکن باشند
وزیر راه و شهرســازی با بیان «انتشار قیمت مسکن غیرواقعی جامعه
را ملتهب می کند» ،گفت :وزارت راه در حال برنامهریزی برای انتشار
قیمت واقعی مسکن در کشــور است.محمد اسامی در پاسخ به این
پرســش که دلیل عدم انتشــار تحوات بازار مســکن و قیمتها در
این بخش توســط وزارت راه و شهرسازی چیســت ،اظهار کرد :آمار
مربوط به قیمت مســکن را بانک مرکزی اعام میکند ،سیستم دفتر
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آمار را دریافت
و آنرا منتشــر میکرد.وی ادامه داد :به این دفتر گفتم که وزارت راه و
شهرسازی مسئول مسکن است و بایستی کد رهگیری را فعال کنیم
که این کار را انجام دادهایم وقایع اتفاقیه را ماک قرار دهیم.
وی افزود :یعنی معامات انجام شده در بازار مسکن را ماک -انتشار
گزارش -نه بر اســاس مفروضات از یک نمونــه آماری محدود .وقتی
نمونه آماری و جامعه آماری محدود اســت نمیتوانیم بگوییم که این
تحلیل درست اســت.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :باید ببینیم در
هر منطقهای چند معامله صورت گرفته و اینها را با کد رهگیری معتبر
بشــماریم نه مراجعه به بنگاههای اماک و پرســیدن این سئوال که
مسکن متری چند است! اســامی یادآور شد :این قیمتها هیجانی
است و جامعه را ملتهب میکند ،گفتم آن چیزی که واقع شده ماک
کار باشد .روی این مسئله کار شده و به محض اینکه سیستم اعتماد
مــا را جلب کند گزارش واقعی تحوات بازار مســکن از جمله قیمت
منتشر خواهد شد.

شده و به بانک مرکزی منتقل شده است و همچنین  ۷۸هزار
فقره دسته چک سنتی که ســابق مبادله میشد ،جمع آوری
شده و حواله الکترونیکی جایگزین آن شده است.وی به استقرار
سامانه وجه الکترونیک اشاره کرد و اظهار کرد :تا امروز حقوق
 ۲.۵میلیون نفر از کارکنان دولت بصورت الکترونیکی و متمرکز
پرداخت میشود که این کار به جلوگیری از وجود حسابهای
موازی ،نشــت اطاعات مالی و جلوگیری از تأخیر در پرداخت

ایجاد سامانه تسویه تهاتر
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد ســامانه تسویه تهاتر نام
برد و افزود :در راســتای حقوق شهروندی بسیار اهمیت دارد
کــه بدانیم دولت چه میزان مطالبات دارد و چگونه باید آن را
تسویه و یا تهاتر کند .قبل از دولت تدبیر و امید این اطاعات به
شکل کلی و عمومی وجود داشته ولی امروز با استفاده از خزانه
داری الکترونیکی مجموع مطالبات و بدهیهای دولت کاما
واضح و روشن وجود دارد.دژپسند با بیان اینکه توانستیم بازار
سرمایه را گسترش دهیم ،گفت :در گذشته وقتی مجمع شستا
برگزار میشــد تعداد محدودی در این مجمع حضور داشتند
ولی امروز با واگذاری وســیع شســتا سهامداران این شرکت
میلیونی شــدند .با میلیونی شدن سهامداران شستا با مشکل
شرکت در مجامع مواجه هستیم که قطعا اگر هر سهامداری
از هر نقطه کشــور بخواهد برای جلسات مجامع شرکت کند
امکانپذیر نیست؛ بنابراین نیاز به برگزاری الکترونیکی مجامع
شــرکتهای بورسی به صورت الکترونیکی داشتیم لذا امکان
برگزاری مجامع را به صورت الکترونیکی مهیا کردیم و باید به
صورت قاطع بگویم تمام شرکتهای بورسی میتوانند مجامع
خود را الکترونیکی برگزار کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در
پایان سخنانش خاطرنشان کرد :موضوع دیگر نحوه دریافت و
پرداختها بود برای مثال ســهامدار شرکتی اگر میخواست
سود خود را دریافت کند باید مسافتی را طی میکرد تا به دفتر
مرکزی مراجعه و سود مورد نظر را دریافت کند اما سامانهای
برای توزیع سود در بازار سرمایه تعریف شده است و امروز هر
سهامداری در سراسر کشور میتواند از طریق این سامانه سود
خود را دریافت کند.

مولدسازی داراییها؛

درآمدی پایدار برای کاهش کسری بودجه
هزینههای جاری بتوانیم از این منابع استفاده کنیم.علی سعدوندی :تا به حال حتی یک
مورد مولد ســازی دارایی انجام نشده اســت چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم
نیست! چگونه در این حال میتوان  ۲۴۰هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد
در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد

دولــت  ۷میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که در صورت مولد کردن یک درصد از آن
میتواند درآمد قابل توجهی را تامین کند اما در سال  ۹۹تنها حدود  ۵۰۰میلیارد تومان
از دارایــی های دولت به فروش رفــت .ارزش اموالی و داراییهای دولت به گفته رئیس
ســازمان برنامه و بودجه ،حدود  ۷میلیون میلیارد تومان ،برآورد میشــود مولدسازی
داراییها از جمله اقداماتی اســت که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار
و بدون رشــد نقدینگی را دارد اما تاکنون در بودجه ســالیانه کشور توجه ویژهای به آن
نشده است .البته به صورت صوری و بر روی کاغذ عناوینی مطرح میشود اما هنوز دولت
به صورت عملیاتی تن به اجرای آن نداده اســت .یکی از دایل مهم آن وابستگی شدید
ســازمانها به اموالشان است .به طور معمول ســازمانها اموال خود را جزو داراییهای
اینفک شــان میدانند و به این سادگیها حاضر نیستند که آنرا از دست بدهند.مولد
سازی داراییها به معنای فروش داراییهای دولت نیست بلکه به معنای بهره برداری از
داراییهای دولت اســت در مولد سازی ممکن است بخشی از دارایی دولت برای تقویت
بخش دیگر به فروش برســد اما اصل بر استفاده پایدار از داراییهای دولت است .حجم
باای داراییهای دولت خود گواهی بر این مدعاست که در شرایط کسری بودجه ،توجه
به آن در کنار اصاحات نظام مالیاتی ،میتواند با ســاخت درآمدی پایدار ،نقش مؤثری
برای جایگزینی فروش نفت باشــد .کارشناســان اقتصادی معتقدند در صورت توجه به
مولدســازی داراییها میتوان در ســال اول  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان از این محل
درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد.
درآمد حداقل  20تا  30هزار میلیارد تومانی مولدسازی داراییها در سال اول
محمد حســین معماریان ،کارشــناس اقتصــادی در گفتگو با مهر ،معتقد اســت ،در
پژوهشهایی که در ســال گذشته انجام شده مولد سازی داراییهای دولت در سال اول
در مجموع  ۱۰تا  ۱۵هزار میلیون تومان درآمد برای دولت خواهد داشــت که اگر تمام
این موارد را امسال دو برابر در نظر بگیریم حداقل  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد
خواهد داشت.
حتی یک مولدسازی دارایی انجام نشده است
البته مولدسازی اقدامی است که نتیجه آن در بلند مدت رفته رفته بیشتر میشود و نباید
انتظار بی جایی از آن داشــت بلکه باید نتیجه اصلی آنرا با صبوری در سالهای بعدی
متوجه شــد .علی سعدوندی ،کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مولد
سازی داراییها ،میگوید :تا به حال حتی یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است
چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست! چگونه در این حال میتوان  ۲۴۰هزار
میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد.
ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه میشود که تنها  ۵۰۰۰کارمند مولد سازی داراییها
دارد! محمدحسین معماریان :مولد سازی داراییهای دولت در سال اول در مجموع ۱۰
تا  ۱۵هزار میلیون تومان درآمد برای دولت خواهد داشــت کــه اگر تمام این موارد را
امسال دو برابر در نظر بگیریم حداقل  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت
نوبخت :بخشی از بودجه  99با مولدسازی داراییها دولت تأمین شد!
مولدســازی داراییهای دولت در سالیان اخیر به زبان مسئولین آمده و در قانون بودجه
نیز لحاظ شــده اســت اما کیفیت قانون و اجرای آن با اما و اگرهایی مواجه بوده است.
محمد باقر نوبخت در زمان بستن بودجه سال  ،۹۹اذعان کرد :بخشی از درآمدهایی که
جایگزین نفت میشــود مرتبط با مولدســازی داراییهای دولت است که در این زمینه
هم میتوانیم آنچه از نفت کاهش مییابد و معطوف به طرحهای عمرانی میشود ،برای

مولد سازی داراییها به معنای بهره برداری از داراییهای دولت است نه فروش
آن
مولد ســازی داراییها به معنای فروش داراییهای دولت نیســت بلکه به معنای بهره
برداری از داراییهای دولت است در مولد سازی ممکن است بخشی از دارایی دولت برای
تقویت بخش دیگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پایدار از داراییهای دولت است.
برای این کار پروژههای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی تعریف شده است اما همت
ازم برای اجرای آن دیده نمیشود .به عنوان نمونه یکی از اقداماتی که میتوان در این
زمینه انجام داد مولد ســازی زمینهای دولت به این صورت که زمین بازی برد  -بردی
بین مردم ،بخش خصوصی و دولت ایجاد میشود و بخش خصوصی با ساخت و ساز در
زمینهای دولتی با مدل درآمدی خاصی زمینهای بااســتفاده سازمانها را مولد کند.
این در حالی اســت که دولت به بدترین و راحتترین شکل آن ،یعنی فروش داراییها
این کار را انجام داد .مهدی موحدی ،کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار مهر
در این باره معتقد است ،فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه  ۹۸به میزان
حدود  ۵هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که بخش عمده آن محقق نشد؛ با این حال
دولت برای ســال  ۹۹در این بخش درآمد  ۵۰هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرد که
تنها  ۱.۷درصد از محل فروش اموال در  ۷ماهه ابتدایی امسال محقق شد؛ در واقع عم ً
ا
داراییها را میفروشیم زیرا قابلیت مولدســازی را نداریم.مهدی موحدی :فروش اموال
منقــول و غیرمنقول دولت در بودجه  ۹۸به میــزان حدود  ۵هزار میلیارد تومان پیش
بینی شد که بخش عمده آن محقق نشد؛ با این حال دولت برای سال  ۹۹در این بخش
درآمد  ۵۰هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرد که تنها  ۱.۷درصد از محل فروش اموال
در  ۷ماهه ابتدایی امســال محقق شد؛ در واقع عم ً
ا داراییها را میفروشیم زیرا قابلیت
مولدسازی را نداریم.همانگونه که اشاره شد ،مولدسازی داراییهای دولت به هیچ عنوان
به معنای فروش داراییها نیســت .کشور ســوئد از سال  ۱۹۹۸به بعد دو دوره سیاسی
دولت راســت گرا را پشت سر گذاشته است اما در دوره اول شعار دولت ،فروش اموال و
داراییها و اماک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد .اما در دوره دوم دولت راستگرای
سوئد مولدسازی و ارزش آفرینی از داراییها و اماک ،جای فروش آنها را گرفت .با این
حال درآمد دولت در دوره دوم ســه برابر دهه  ۹۰میادی دولت سوئد بود .مولد سازی
لزوماً به معنی فروش داراییها نیست.
تنها  1.۷درصد با فروش اموال در  ۷ماهه ابتدایی سال  99محقق شد
در بودجــه  ،۹۹مبلغ  ۴۹.۵۴۶میلیارد تومان برای منبع «فروش داراییهای منقول و غیر
منقول» پیش بینی شده بود در حالی که بررسی گزارش منابع و مصارف  ۷ماهه دولت در
سال  ۹۹نشان میدهد که تنها  ۴۷۷میلیارد تومان از محل فروش این داراییها تأمین شده
است به عبارتی تنها  ۱.۷درصد منابع دیده شده از محل فروش اموال منقول و غیر منقول
دولت در ســال  ،۹۹کسب شده است.برای بودجه  ۱۴۰۰نیز پیش بینی میشود بار دیگر
مولدسازی داراییها دیده شود ،محمد باقر نوبخت اخیرا ً در جلسه ستاد بودجه  ۱۴۰۰دو
پیشنهاد را برای مدیریت دخل و خرج دولت در سال اینده ارائه کرد که در ستاد اقتصادی
دولت نیز مورد توجه قرار گرفت .نخست افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولد
سازی داراییها و دوم مدیریت هزینهها از طریق بودجهریزی مبتنی بر عملکرد.
آزمون سخت دولت و مجلس برای بودجه 1400
مولدســازی داراییها از اقداماتی است که نیاز به هماهنگی دستگاههای پرشمار دولتی
دارد و به جهت درگیری ذینفعان زیاد در آن ،کاری بســیار ســخت به نظر میرسد اما
دولت برای تأمین بودجه غیر تورم زا چارهای جز حرکت به سمت درآمدهای پایدار ندارد.
امســال را به جهت کاهش درآمدهای نفتی ،شاید بتوان به عنوان فرصتی طایی برای
اعمال اصاحات ساختاری در بودجه نام برد اگر این فرصت از دست برود مشخص نیست
آیا روزی میتوان دوباره به این اصاحات جراحیگونه تن داد یا خیر بنابراین امید است
دولت و مجلس با همدلی و همفکری این فرصت طایی را غنیمت شمارند و مانند سال
 ۹۸و  ،۹۹بودجه سالیانه را با درآمدهای موهومی و یا غیر پایدار ،در ظاهر تراز نکنند که
در اجرا با کسریهای سنگین مواجه شوند و این کسری بودجه در قالب تورمهای شدید
بر سفره معیشت مردم سایه اندازد.
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گزیده خبر
شاخصهای اقتصادی در بهار ۹۹چگونه بودهاست؟

افزایش ۸۰درصدی هزینه خانوار
طی چهار سال
به گزارش مرکز آمار ،متوســط درآمد ســاانه یک خانوار شهری با افزایش ۹۴
درصــدی از  ۲۷میلیون و  ۸۸۲هزار تومان در ســال  ۹۴به  ۵۴میلیون و ۱۰۰
هزار تومان در سال  ۹۸رسیده است؛ در حالیکه هزینه خالص طی همین مدت
با رشــد  ۸۰درصدی از  ۲۶میلیون و  ۲۳۹هزار تومــان به  ۴۷میلیون و ۴۳۷
هزار تومان رســیده اســت .مرکز آمار در گزارشی به بررسی وضعیت اجتماعی
و فرهنگی کشــور پرداخته است .بر اساس این گزارش و طبق نتایج سرشماری
نفوس و مســکن سال  ۱۳۹۵و پیش بینیهای جمعیتی متکی بر آن ،جمعیت
کشور از  ۷۸میلیون و  ۹۴۰هزار نفر در سال  ۱۳۹۵به  ۸۳میلیون و  ۷۳هزار نفر
در ســال  ۱۳۹۸افزایش یافته است.جمعیت فعال  ۱۵ساله و بیشتر در سالهای
۱۳۹۵تــا  ۱۳۹۸دارای روندی صعودی بوده اســت به طوریکه از  ۲۵میلیون و
 ۷۲۳هزارنفر به  ۲۷میلیون و  ۱۶۷هزار نفر رســیده است .در فصل بهار ۱۳۹۹
جمعیت فعال کشــور برابر  ۲۵میلیون و  ۴۶۸هزار نفر بوده است که نسبت به
زمستان  ۷۵۶، ۱۳۹۸هزار نفر و نسبت به بهار ، ۱۳۹۸یک میلیون و  ۹۳۳هزار
نفر کاهش داشــته است.جمعیت فعال  ۶۵ساله و بیشتر طی سالهای  ۱۳۹۵تا
 ۱۳۹۸روندی صعودی داشته است به طوریکه از  ۵۴۶هزار نفر به  ۶۱۲هزار نفر
رسیده است .در بهار  ۱۳۹۹جمعیت فعال  ۶۵ساله و بیشتر  ۵۶۳هزار نفر بوده
است که نسبت به زمستان  ۷، ۱۳۹۸هزار نفر و نسبت به فصل بهار  ۱۳۹۸تعداد
 ۸۳هزار نفر کاهش داشــته است.جمعیت شاغل کشور در سال  ۱۳۹۵برابر ۲۲
میلیون و  ۵۲۵هزار نفر و در سال  ۱۳۹۸برابر  ۲۷میلیون و  ۲۷۴هزار نفر بوده
است .تعداد شاغلین کشور در بهار  ۱۳۹۹برابر  ۲۲میلیون و  ۶۹۳هزار نفر بوده
است که نسبت به زمستان  ۱۳۹۸تعداد  ۴۹۹هزار نفر و نسبت به فصل مشابه
در ســال  ۱۳۹۸تعداد یک میلیون و  ۴۹۹هزار نفر کاهش داشته است.در فصل
بهار  ۱۳۹۹تعداد جمعیت شــاغل مرد و زن به ترتیب برابر  ۱۹میلیون و ۱۷۳
هزار نفر و ســه میلیون و  ۷۹۰هزار نفر بوده است که هر دو کاهشی برابر ۳۴۲
هزار نفر و  ۱۳۰هزار نفر نسبت به فصل زمستان  ۱۳۹۸تجربه کرده است.نسبت
اشتغال از سال  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۸روندی صعودی داشته است به طوریکه از ۸.۳۷
درصد به  ۴.۳۹درصد رسیده است .این رقم در بهار  ۱۳۹۹برابر  ۳۶.۹درصد بوده
است که نسبت به فصل زمستان  ۱۳۹۸مقدار  ۰.۹درصد و نسبت به فصل بهار
 ۱۳۹۸مقدار ۲.۹درصد کاهش داشــته است .همچنین این رقم در بهار ۱۳۹۹
در بخش مردان و زنان به ترتیب برابر  ۶۱.۸و ۱۲.۲درصد بوده است که نسبت
به فصل زمســتان  ۱۳۹۸مقدار  ۱.۲و ۰.۵درصد کاهش داشته است .در فصل
بهار  ۱۳۹۹این شاخص در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  ۳۵.۷و ۴۰.۸
درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان  ۱۳۹۸در بخش شهری  ۱.۲درصد
کاهش و در بخش روســتایی بدون تغییر بوده است.ســهم شاغلین بخشهای
عمده اقتصادی در طی ســالهای  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۸در بخش کشاورزی افزایش
و در بخش صنعت و خدمات کاهش داشــته اســت .در فصل بهار  ۱۳۹۹سهم
بخش کشاورزی ازکل شاغلین ۱۸.۶درصد ،بخش صنعت  ۳۱.۸درصد و بخش
خدمات  ۴۹.۷درصد بوده است.نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیات عالی در
بهار  ۱۳.۶، ۱۳۹۹درصد ،در مقطع کاردانی  ۱۴.۳درصد ،در مقطع کارشناسی
 ۱۴.۲درصد ،کارشناسی ارشد ۱۱.۷درصد و دکترا و بااتر  ۶.۲درصد بوده است.
کاهش نرخ بیکاری در بهار 99
نرخ بیکاری برای جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر در بهار  ۱۳۹۹برابر  ۹.۸درصد بوده
است که نسبت به فصل زمستان  ۰.۸ ۱۳۹۸درصد و نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸
 ۱.۱،درصد کاهش داشــته است .نرخ بیکاری مردان و زنان در بهار  ۱۳۹۹برابر
 ۹.۰درصد و  ۱۳.۷درصد بوده است.نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی در
بهار  ۱۳۹۹برابر۱۰.۷ ،درصد و  ۷.۳درصد بوده اســت که نسبت به فصل بهار
 ۱۳۹۸مقدار  ۱.۵درصد و  ۰.۱درصد کاهش داشته است.نرخ بیکاری جمعیت
 ۱۸-۳۵ســاله در بهار  ۱۶.۷، ۱۳۹۹درصد بوده که نســبت به فصل زمستان
 ۱.۱، ۱۳۹۸درصد و نسبت به فصل بهار ۱.۵، ۱۳۹۸درصد کاهش داشته است.
ایــن نرخ برای مردان و زنان در بهــار  ۱۳۹۹برابر  ۱۵و  ۲۴.۳درصد و در نقاط
شهری و روستایی برابر  ۱۸و  ۱۲.۷درصد بوده است.نرخ مشارکت اقتصادی در
بهار  ۱۳۹۹برابر  ۴۱درصد بوده اســت .این شاخص برای مردان  ۶۷.۹درصد و
برای زنان  ۱۴.۱درصد بوده است.در فصل بهار  ۱۳۹۹نرخ مشارکت اقتصادی در
نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر ۴۰درصد و ۴۴درصد بوده است که نسبت
به فصل زمستان  ۱.۶، ۱۳۹۸درصد و ۶درصد کاهش داشته است .این شاخص
برای مردان ۶۷.۹درصد و برای زنان  ۱۴.۱درصد بوده اســت.در طی سالهای
 ۱۳۹۴تا  ،۱۳۹۸متوسط درآمد ساانه یک خانوار شهری از  ۲۷میلیون و ۸۸۷
هزار تومان به  ۵۴میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رســیده است؛ در حالیکه هزینه
خالص در طی همین مــدت از  ۲۶میلیون و  ۲۳۹هزار تومان به  ۴۷میلیون و
 ۴۳۷هزار تومان رسیده است.در خانوار روستایی متوسط درآمد در دوره مذکور
از  ۱۶میلیــون و  ۱۰۳هزار تومان به  ۲۹میلیــون و  ۷۰۲هزار تومان و هزینه
خالص از  ۱۴میلیون و  ۶۹۸هزار تومان به  ۲۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسیده
است.طی سالهای  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸ترکیب هزینههای ساانه یک خانوار شهری،
هزینــه کل از  ۲۶میلیون و  ۲۳۹هزار تومان به  ۴۷میلیون و  ۴۳۷هزار تومان،
هزینههــای خوراکی و دخانــی از  ۶میلیون و  ۲۴۳هزار تومان به  ۱۱میلیون و
 ۷۲۵هزار تومان و هزینههای غیر خوراکی از  ۱۹میلیون و  ۹۹۶هزار تومان به
 ۳۵میلیون و  ۶۵۸هزار تومان رسیده است.در خانوار روستایی هزینه کل از ۱۴
میلیون و  ۶۹۸هزار تومان به  ۲۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان ،هزینههای خوراکی
و دخانــی از  ۵میلیون و  ۷۷۷هزار تومان بــه  ۱۰میلیون و  ۲۶۶هزار تومان و
هزینههای غیــر خوراکی از  ۸میلیون و  ۹۲۰هزار تومان به  ۱۵میلیون و ۸۳۴
هزار تومان رسیده است.

استانها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

غربالگری هزار مازندرانی در روز ،نقطه قوت
مدیریت مقابله با کرونا است
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جلسه ستاد
پیشگیری و مقابله با کرونا مازندران با بیان این که رعایت پروتکل های بهداشتی
در حمل و نقل عمومی درون شهری استان نسبت به سایر بخش ها بسیار پائین
و نگران کننده اســت  ،افزود  :طبق بررســی هایی که در هفته نخست اجرای
محدودیت های جامع کرونایی در استان انجام شد  ،میزان رعایت پروتکل های
بهداشتی در حمل و نقل درون شهری تنها در حد  ۳۲درصد است.رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی مازندران همچنین از تداوم برگزاری دورهمی های خانوادگی در
اســتان انتقاد کرد و گفت  :طبق بررســی های صورت گرفته روند مراجعه و یا
بستری بیماری کووید  ۱۹طی یک هفته اخیر در مازندران هنوز کاهشی نشده
است و با توجه اطاعات دریافتی از افراد مراجعه کننده مشخص شده است که
ابتای آنها به خاطر شرکت در دورهمی های خانوادگی و دوستانه بوده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

طی نیمه نخست امسال صورت گرفت؛

اجرای بالغ بر  13هزار متر اصاح و توسعه
شبکه آبرسانی در تنکابن
بیش از  13330متر لوله گذاری برای اصاح و توسعه
در دو بخش شهری و روستایی شهرستان تنکابن طی
نیمه اول سالجاری اجراء شده که در بخش شهری 60
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته
است .مهندس مهرداد مقدس خو در گفتگویی با اعام
این خبر اظهار داشــت :طی شش ماهه اول امســال  473انشعاب در بخش
شهری با پوشش  805فقره اشتراک آحاد و  148انشعاب روستایی با  173فقره
اشتراک آحاد نصب شد و  356فقره کنتور شهری و  233فقره کنتور روستایی
نیز تعویض شد.وی با اشاره به عملکرد خوب آزمایشگاه در پایش آب گفت :در
راستای پایش کیفی و مستمر آب آشامیدنی  25257مورد کلر سنجی1524 ،
مورد آزمون میکروبی 54 ،مورد آزمون شیمیایی به همراه  14مورد شستشوی
مخازن و  1مورد تعویض ســیلیس پکیج تصفیه در نیمه اول سالجاری انجام
شد.مهندس مقدس خو ضمن اعام  6مورد تعویض و تعمیرالکتروموتور پمپ
افزود :طی این مدت  165مورد سرویس دوره ای تابلوهای برق  1554 ،مورد
رفع اتفاقات  70،مورد نگهداری سیســتمهای گندزدا همچنین  21مورد دبی
سنجی تاسیسات  14 ،مورد شستشوی مخزن و  83سرویس آبرسانی با تانکر
صورت گرفت.مدیر امور آبفا شهرستان تنکابن محدوده آبرسانی این امور را در
شهرهای تنکابن ،خرم آباد ،نشتارود و شیرود اعام کرد و گفت :در حال حاضر
 36085مشــترک شهری با  59262فقره اشــتراک آحاد و  23948مشترک
روســتایی با  25111فقره اشتراک آحاد تحت پوشــش امور آبفا شهرستان
تنکابن هســتند.وی با اشاره به تهیه چند طرح کوتاه مدت و میان مدت رفع
مشــکات پس از ادغام دو شرکت آبفا شــهری و روستایی گفت :زون بندی
شــبکه شــهر تنکابن ،احداث دو حلقه چاه جدید و انتقال به مخزن هزار متر
مکعبی نعمت آباد و نیز مخزن  5000متر مکعبی خرم آباد ،احداث خط انتقال
و مهندســی مجدد یک حلقه چاه در روستای طالش محله همچنین تکمیل
خط انتقال از مخزن  2000خرم آباد به مخزن  5000آغوز گله ،اصاح شبکه
فرسوده شــهر خرم آباد و بهسازی  4دهنه چشمه به منظور ارتقاء کیفی آب
شرب  10روستا با نیاز اعتباری بالغ بر 107هزار میلیون ریال از جمله طرحهای
این امور در راستای رفع مشکات موجود است

نگرانی از روند رو به رشد مصرف گاز بویژه
در شرق استان اصفهان
ثبت رکورد جدید مصرف  40میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی در طی
یک شبانه روز ،نگرانی از ادامه مصرف گاز با این روند را به دنبال داشته است.
به گزارش روابط عمومی ،سرمای پاییزی روزهای گذشته موجب رشد مصرف
گاز در بخش خانگی شــده و این رشد مصرف ،با توجه به اینکه گازرسانی در
مناطق شرقی اســتان به صورت فشرده و از طریق سی ان اجی است ،نگرانی
متولیان گاز استان برای احتمال قطع گاز پی داشته است .سید مصطفی علوی
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان در این خصوص گفت :با توجه به موج
ســرمایی که در روزهای اخیر ،بخش وسیعی از استان را فرا گرفته است و نیز
بارشهایی که داشــتیم ،مصرف بخش خانگی گاز طبیعی بهشدت باا رفته و
به روزانه 40میلیون مترمکعب رسیده است که میزان باایی به شمار میآید.
وی ،ادامه داد :اگرچه ما به همه هماستانی ها این نوید را میدهیم که در بخش
توزیع آمادگی کامل وجــود دارد تا بتوانیم گاز را به صورت ایمن و پایدار در
سراسر اســتان توزیع کنیم و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد ،اما از همه
مشــترکین انتظار داریم در این زمینه به ما کمک کنند.مهندس علوی ،بیان
داشــت :از همه مصرف کنندگان بویژه مصرف کنندگان مناطق شرقی استان
خاضعانــه تقاضــا داریم که گاز را به صورت منطقــی و بهینه مصرف کنند و
در هر منزل حداکثر یک بخاری برای گرمایش مورد اســتفاده قرار گیرد.وی،
افزود :ازم است مشترکین گاز طبیعی از گرم کردن محیطهایی که استفاده
نمیکنند ،بپرهیزند و دمای رفاه را  18تا  22درجه نگه دارند تا شــرکت گاز
استان اصفهان افزون بر خدماتدهی مطلوب به مردم به بخشهای نیروگاهی،
تولیدی و صنعتی نیز گاز را با جریانی ایمن و پایدار عرضه کند .وی ،با اشــاره
به اینکه گازرســانی به بخش خانگی همواره در اولویت این شرکت قرار دارد،
بیان داشت :طی شبانه روز گذشته  72میلیون متر مکعب گاز در سطح استان
مصرف شــده که از این میزان بیش از  40میلیــون متر مکعب آن در بخش
خانگــی و مابقی در بخش های صنعتی و عمومی به مصرف رســیده اســت.
مهندس علــوی ،با تاکید بر لزوم مصرف بهینه ومنطقی گاز طبیعی و رعایت
نکات ایمنی ،اظهار کرد :اگر مردم به ما کمک نکنند مجبور هستیم برای گرم
نگه داشتن خانههای آنها ،مصرف گاز صنایع عمده و نیروگاهی را محدود کنیم.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ،با اشاره به تهدیدات زیست محیطی
ناشی از محدود شــدن مصرف گاز در صنایع عمده ،گفت :سال های گذشته
اعمال محدودیت از نیمه دوم آذرماه آغاز می شــد؛ اما اکنون با رشــد بیش
از انتظــار مصرف گاز در بخش خانگی ،ممکن اســت زودتر از این تاریخ هم
محدودیت مصرف را شروع کنیم.

آب  40درصد مشترکان شهر ایام از چشمه
گل گل تامين مي شود
ایام-صمیم نیا _مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان ایام گفت :آب
شرب  40درصد مشترکان سطح شهر ایام ( 29هزار خانوار) از چشمه آب
گل گل تامین می شــود، .نوراه تیموری اظهار داشت  :به دنبال بارندگی
های شــب گذشته کدورت آب چشمه گل گل باا می رود و این امر سبب
قطعی یا افت فشــار آب مشترکین می شــود.وی افزود :در پی بارندگی ها
و باا آمدن آب چشــمه گل گل باعث قطعی آب در برخی مناطق شــهر
ایام شــد که با تاش نیروهای این شرکت این مشکل به زودی مرتفع می
شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان ایام تاکید کرد :طرح بهسازی
چشمه گل گل و خطوط انتقال آن از جمله طرح های فعال شرکت است که
عملیات اجرایی آن آغاز و امسال به بهره برداری می رسد.به گفته تیموری،
با تکمیل و بهــره برداری از اجرای این طرح ،شــاهد بهبود کمی و کیفی
چشمه آب گلگل خواهیم بود.تیموری ادامه داد :این طرح شامل بهسازی
چشــمه ،جابجای بخشی از خط انتقال بطول  3کیلومتر در منطقه بانبرز و
تعویض و اصاح مسیر  1500متر خط انتقال چشمه در محدوده چشمه و
روستای چاویز است.مدیرعامل شرکت آبفای ایام اضافه کرد :با ایجاد دیوار
حائل در مجاورت چشمه گل گل مشکل کدورت برای همیشه حل شده و
در هنگام بارندگی شــاهد قطع آب نخواهیم بود.به گفته تیموری ،در حال
حاضر  75هزار مشــترک در سطح شــهر ایام از خدمات این شرکت بهره
مند هستند 195.هزار مشترک تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضاب
شهری استان ایام هستند.
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اکونومیست :ایران به دولت بایدن خوش بین نباشد

احتمال رشد محدود و ُکند صادرات نفت ایران

اکونومیســت با هشدار نســبت به خوشبینی ها در خصوص
افزایش قابلتوجه صادرات نفت ایران در دولت بایدن نوشــت:
رشد درآمد نفتی ایران احتمااً محدود خواهد بود .اکونومیست
در تحلیل ایحه بودجه ســال  1400ایران با هشدار نسبت به
خوشبینی بعضی کارشناسان در خصوص افزایش قابلتوجه
صادرات نفت ایران در دولت بایدن نوشت که رشد درآمد نفتی
ایران احتمااً محدود خواهد بود ،چرا که انتظار میرود مذاکره
با آمریکا طوانی باشــد و فرایند برداشتن تحریم نفتی ایران
کند پیش برود.کابینه دولت ایران روز یکشنبه دوم آذر تشکیل
جلسه داد تا پیشنویس بودجه ســال  1400را بررسی کند،
پیش نویسی که درآمد نفتی بســیار کمتری را در مقایسه با
بودجه سال جاری پیشبینی کرده است.اکونومیست در گزارش
خود در تحلیــل ایحه بودجه  1400ایران نوشــت :تاکنون
جزئیات کمی در خصوص ایحه بودجه ســال آینده منتشــر
شــده است .روحانی ابتدای نشست کابینه در جماتی کلی از
کاهش وابســتگی به درآمد نفتی ،گسترش خصوصیسازی و
تاش برای کاهش فقر در این ایحه خبر داد .اما مقامات ارشد
سازمان برنامهوبودجه از در نظر گرفتن قیمت  40داری برای
نفت و پیشبینی صادرات روزانه  650هزار بشکه نفت در این
ایحه ســخن گفتهاند.صادرات نفت ایران در بودجه در حالی
 650هزار بشکه در روز پیشبینی شده که صادرات نفت ایران
در ســال جاری حدود  500هزار بشــکه در روز تخمین زده
میشود ،یعنی نصف سطح تعیین شده در بودجه سال .1399
بودجه ســال جاری بر اساس نفت  50داری و صادرات روزانه
یک میلیون بشکه نفت تدوین شده است .رقم دقیق صادرات
نفت ایران در شــرایط کنونی به دلیل مخفیکاریهایی که به

وجود دارد ،اما رشــد احتمالی درآمد نفتی ایران اندک خواهد
بود.احیای نسبتاً سریع اقتصاد چین و احتمال مذاکره ایران با
دولت جدید آمریکا در سال  2021نویدبخش افزایش صادرات
نفت ایران در این سال هستند .البته هرگونه افزایش صادرات
نفت ایران احتمــااً محدود خواهد بود ،چرا که انتظار میرود
مذاکره با آمریکا طوانی شــود و فرایند برداشتن تحریم نفتی
ایران به صورت تدریجی پیش برود تا ایران تعهدات هستهای
خود را به صــورت کامل اجرا کند.انتظار می رود درآمد نفتی
ایران در ســال آینده افزایش اندکی داشــته باشد ،اما کسری
بودجه دولت بااتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود.در نتیجه
افزایش درآمد نفتی ،کســری بودجه سال آینده کمتر خواهد
شــد .در عین حال ما با توجه به افزایش کمک نقدی دولت به
مردم به علت شیوع کرونا ،میزان کسری بودجه دولت در سال
جاری و بودجه ســال آینده احتماا بااتر از پیشبینی قبلی
ما خواهد بود.

خاطر تحریمهای آمریکا انجام میگیرد مشخص نیست .با این
حال اکنون میزان صادرات نفت ایران کمتر از نصف رقم تعیین
شده در بودجه تخمین زده میشود ،یعنی کمتر از  500هزار
بشــکه در روز .تحریم آمریکا و کاهش تقاضای نفت چین دو
علت عدم تحقق پیشبینی صادرات روزانه  1میلیون بشکهای

نفت ایران در سال جاری تلقی میشوند».
کسری بودجه  1400قابلتوجه است
به گزارش رادار اقتصاد ،اکونومیســت در گزارش خود افزوده
است :گرچه احتمال باارفتن فروش نفت ایران در سال آینده

تصمیم اوپک تاثیری بر بازار نفت ایران خواهد داشت؟
اوپک و متحدانش مذاکــرات درباره
سیاســت تولید ســال  2021را در
پی اختــاف درباره میزان تولید نفت
در بحبوحــه تقاضای ضعیف به دلیل
پاندمی ویــروس کرونا تــا روز پنج
شنبه به تعویق انداختند و آنطور که
کارشناســان می گویند این مســاله
تاثیری در شــرایط فعلــی بازار نفت
ایران ندارد ،.اوپک پاس که شــامل
اعضــای اوپــک ،روســیه و چندین
تولیدکننده دیگر غیرعضو اوپک است،
قرار بود نشست رسمی وزیران را روز
سه شــنبه برگزار کند .این گروه در
آوریل موافقت کرده بودند تولیدش را
در ژانویه  2021به میزان دو میلیون
بشــکه در روز معــادل دو درصد از
مصــرف جهانی افزایــش دهد اما در
پی موج دوم شــیوع ویروس کرونا و
ضعیف شدن روند احیای تقاضا برای
نفــت ،اوپک پاس در حال بررســی
ادامه محدودیــت عرضه  7.7میلیون

بشــکه در روز در ماههای نخســت
سال آینده است و عربستان سعودی
هم از این موضــع حمایت می کند.
به گفتــه منابع آگاه ،پس از مذاکرات
غیررسمی روز یکشنبه که به نتیجه
نرسید ،روسیه پیشــنهاد کرد اوپک
پــاس افزایــش تدریجــی تولید از
ژانویــه را آغاز کند و هر ماه تولیدش
را  0.5میلیون بشــکه در روز افزایش
دهد .موضوع دیگری که دستیابی به
توافق را پیچیده کرده اســت ،موضع
امارات متحده عربی اســت که اعام
کرده در صورتی از تمدید محدودیت
عرضه حمایت خواهد کرد که اعضای
گروه پایبندی خود به توافق را بهبود
بخشیده باشند.اوپک پاس باید توازن
ظریفی بین تاش برای تقویت قیمتها
و عدم فراهم کردن حمایت از افزایش
تولید نفت شــیل آمریکا برقرار کند.
تولید نفت شــیل آمریــکا با افزایش
قیمتها به باای  50دار در هر بشکه،

افزایش پیدا می کند .عامل دیگری که
به چالش در اوپک پاس افزوده است،
تاب آوری روسیه در برابر قیمت پایین
تر نفت در مقایسه با عربستان سعودی
است.در این بین مرتضی بهروزی فر
 کارشناس ارشد حوزه انرژی دربارهتاثیر تصمیم اوپک پاس بر بازار نفت
ایران به ایسنا گفت :تحت هر شرایطی
تصمیمی که در اوپک اتخاذ می شود
ارتباطی با ایران نــدارد و تنها برخی
از کشــورها به دنبال این هستند که
امتیازات بیشــتری را ازآن خود کنند
و بتوانند از قیمت های بااتر استفاده
کنند و به نوعی تولیدشان را افزایش
دهند.وی با تاکید بر اینکه هدف این
کشــورها تامین کسری بودجه است،
تصریح کرد :در شــرایط کنونی قرار
نیســت که ایران وارد بازار شــود که
بخواهد این تصمیمات تاثیری روی آن
داشته باشد چراکه پس از رفع تحریم
ها و زمانی کــه ایران بتواند وارد بازار

یک مقام مسئول اعام کرد:

ارائه مدارک به ادارات برق پایتخت ،غيرحضوری است
ارائه مدارک ،پیگیری درخواست ،پرداخت هزینههای قانونی و حتی تایید و ثبت قرارداد ،تمامی
فرایندهای کاری در مناطق  22گانه برق پایتخت ،الکترونیکی و غیرحضوری است.به گزارش
وزارت نیرو ،مسعود عزیزی ،معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ با اعام این که شــهروندان تهرانی برای ارائه مدارک قانونی مورد نیاز به منظور ثبت و
پیشــبرد خدمات درخواســتی خود در حوزه برق ،نیازی به مراجعه به هیچیک از مناطق برق
ندارند ،گفت :بهدنبال برنامهریزیهای انجام شده و تاشهای گسترده همکارانمان در راستای
توسعه خدمات الکترونیکی ،حتی ارائه مدارک نیز از این پس به صورت صد درصد غیرحضوری
اســت و مشترکان و شهروندان تهرانی برای ارائه مســتندات قانونی مورد نیاز درخواستهای
خود ،نیاز به خروج از منزل یا محل کار و مراجعه به ادارات برق ندارند.وی افزود :شــهروندان
تهرانی میتوانند با نصب نرم افزار «برق من» که توسط شرکت توانیر و به منظور ارائه خدمات
به مشترکان برق در کل کشور طراحی شده است ،تمامی خدمات مورد نیاز خود را به صورت
غیرحضوری دریافت کرده و از امکانات متنوع آن بهره مند شــوند.عزیزی ادامه داد :شهروندان
تهرانی در هنگام ثبت درخواست و به منظور ارائه مدارک ،کافی است با مطالعه راهنمای مربوطه
که در وب سایت این شرکت درج شده است ،اقدام به تهیه تصویر مدارک قانونی مورد نیاز اعم از
کارت ملی ،سند ،جواز و … مطابق با نوع درخواست ،کرده و این تصاویر را در طی مراحل ثبت
درخواست و در قسمت مربوطه ،بارگذاری کنند .در صورت هرگونه نقص در مدارک ،موضوع به
صورت تلفنی توســط کارشناسان این شرکت به متقاضی ،اطاع رسانی شده و امکان اصاح و
ارسال مجدد مدارک در مراحل بعدی وجود دارد.این مقام مسئول همچنین از بسیج همگانی
نیروهای این شرکت به منظور ارائه خدماتی شایسته و کم نظیر به هموطنان به ویژه با توجه
به شیوع بیماری کرونا خبر داد و اضافه کرد :صحت سنجی مدارک ارائه شده از طریق مطابقت
تصاویر با اصل مدارک و با مراجعه حضوری کارشناســان این شرکت به نشانی متقاضی انجام
میشود و چنین فرایندی در روند خدمات اداری ،امری کم نظیر است.معاون فروش و خدمات
مشــترکین شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از امکان رؤیت اینترنتی مراحل
درخواست با شماره پیگیری داده شده و اطاع رسانی مرحله به مرحله روند پیشرفت تقاضاهای
ثبت شده به متقاضیان از طریق پیامک و همچنین ارائه شماره درخواست کارشناس پاسخگو
در هر مرحله به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای میزخدمت الکترونیک این شــرکت نام برد و
تاکید کرد :شماره تلفن  1521در روزها و ساعات اداری پاسخگوی سواات احتمالی مشترکان
و شهروندان تهرانی است و در حال حاضر نیز با وجود تعطیات اعمال شده به منظور جلوگیری
از انتشــار بیماری کرونا ،ترتیبی اتخاد شده است تا ضمن رعایت دستورالعملهای بهداشتی،
پاســخگویی و راهنمایی تلفنی مشترکان نیز به شــیوهای شایسته انجام شود تا کوچکترین
خللی در خدمت رسانی به مردم فهیم پایتخت رخ ندهد.گفتنی است ،ثبت الکترونیکی تمامی
درخواســتهای مشترکان در حوزه برق پایتخت از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ به نشــانی  www.tbtb.irیا نرم افزار «برق مــن» از«کافه بازار» و همچنین «play
 »storeقابل دریافت و نصب است.

شــود آن زمان تصمیمات روی ایران
اثر خواهد گذاشــت.این کارشــناس
حوزه انرژی با بیان اینکه قاعدتا ســه
ماه دیگــر در مورد ورود ایران به بازار
تصمیم گیری خواهد شد ،گفت :اینکه
ایران افزایش صادرات یا تولید داشته
باشــد و کشــورهای دیگر بخواهند
تصمیماتی در این باره بگیرند مربوط
به ماه های آینده خواهد شد و تصمیم
دیروز یا پنجشنبه تاثیر مستقیمی بر
ایران نخواهد داشت.بهروزی فر درباره
پیش بینی تصمیــم اوپک نیز اظهار
کرد :پیش بینی بنده این اســت که
کاهــش  7.7میلیون بشــکه در روز
حداقل برای سه ماه آینده توافق شود
و این تاخیر در تصمیــم نهایی تنها
برای این است که برخی از کشورها به
دنبال امتیاز هستند اما تمام کشور ها
نیازمند قیمت های باا هستند و می
دانند اگر به توافق نرسند قیمت به زیر
 40دار می رسد.

بااگرفتن اختاف بر سر تمدید توافق کاهش تولید؛

نشست اوپک پاس
به تعویق افتاد

در حالی که قرار بود دوازدهمین نشست اوپک پاس
دیروز و در ادامه نشســت صد و هشتادم اوپک برگزار
شــود ،حاا اعام شــده که این نشست برای  2روز به
تعویق افتاده که مهمترین دلیل باا گرفتن اختاف بین
اعضا بر سر تمدید توافق کاهش تولید و همچنین عدم
رعایت سهمیه تولید نفت از سوی برخی کشورها است.
دوازدهمین نشســت وزیران نفت و انرژی کشــورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش پنجشــنبه (13
آذرماه) ســاعت  14بهوقت ویــن ( 16و  30دقیقه به
وقت تهران) برگزار میشــود.این خبر کوتاه اما نشــان
دهنده عمق اختاف در بین تولیدکنندگانی اســت که
بهار امسال تصمیم گرفتند تا تولید خود را  9.7میلیون
بشکه کاهش دهند و بازار نفت را از قیمت های زیر 15
دار در هر بشــکه نجات دهند .کاهش قیمت نفت که
از ابتدای ســال جاری میادی و به دنبال شیوع کرونا
در جهان آغاز شده بود در اسفند سال گذشته و بعد از
آنکه اوپک و اوپک پاس نتوانســتند بر سر توافق فریز
نفتی به اجماع برسند سقوط کرد و به زیر  15دار در
هر بشــکه رفت .زنگ خطر بــرای تولیدکنندگان نفت
آنچنــان بلند به صدا درآمد که بــه فاصله کمتر از دو
ماه آنها را به پشــت میز مذاکره برگرداند .اینبار ترس
از کاهش بیشتر قیمت نفت باعث شد تا توافق تاریخی
کاهش تولید  9.7میلیون بشــکه ای محقق شــود.این
توافق اگرچــه جو مثبتی در بازار ایجاد کرد و تا کنون
نیز توانســته از ورود حدود  1.6میلیارد بشکه نفت به
بازار جلوگیری کند اما از سوی برخی از اعضا به صورت
کامل رعایت نشــده و همین موضــوع اختاف را برای
تمدید توافق ایجاد کرده اســت.در این میان امارات با
وجود آنکه موافق تمدیــد توافق کاهش تولید نفت به
میزان  7.7میلیون بشکه برای  3ماهه اول سال 2021
اســت اما پیش شرط اجماع را رعایت کامل سهمیه ها
از سوی اعضا می داند.

ابهامات بزرگ
اکونومیست در ادامه نوشت :دولت در حالی باید ایحه را نهایی
کند که برآورد روشــنی از اوضاع پیــش رو ندارد .دولت ایران
در حالی بودجه سال آینده را تدوین میکند که با باتکلیفی
مهمی مواجه است .شیوع ویروس کرونا سایه سنگینی بر سر
قیمت جهانی نفت افکنده و در این اوضاع موارد جدید ابتا به
کرونا در ایران همچنان رو به افزایش اســت .به نظر میرسد
که تصویب بودجه ســال آینده در مجلس کنونی سختتر از
همه ســالهایی باشد که حسن روحانی از سال  1392تجربه
کرده است.
زنگنه:

اجماع در تصميمگيری نيازمند حوصله
و مذاکره است
وزیــر نفت گفــت :تصمیمگیری اعضــای اوپک درباره نحــوه تمدید
توافــق کاهــش تولید نفت به نشســت دیروز (سهشــنبه 11 ،آذر) با
اعضای غیراوپک موکول شــد؛ ســه شــنبه روز مهمی است و اجماع
در تصمیمگیــری نیازمند حوصله و مذاکره اســت ،.بیژن زنگنه ،وزیر
نفت پس از برگزاری یکصدوهشــتادمین نشســت اوپک ،اظهار داشت:
در این نشســت ،بحث تمدید توافق کاهش تولید روزانه هفت میلیون
و  700هزار بشــکهای مطــرح بود که اگرچه بعضــی از اعضای اوپک
گایههایی مبنی بر مراعات نشــدن تصمیمهای پیشین ازسوی بعضی
از اعضا داشــتند ،اما در اوپک اجماع نســبی وجود دارد و این گایهها
آنطور نبود کــه بتواند مانع تصمیم برای تمدید توافق کنونی شــود.
نگرانــی اصلی اعضای اوپک از نحوه همکاری اعضای غیراوپک اســت.
وی با بیان اینکه برای بیشــتر اعضای اوپک مشــکل خواهد بود بدون
همراهی غیراوپک ،چنین تصمیمی بگیرند ،افزود :نشســت اوپک برای
تنفس تعطیل و ادامه آن به نشســت ســه شــنبه اوپک پاس موکول
شد .آنچه مهم اســت اینکه مذاکره کنیم و حوصله داشته باشیم تا به
نتیجه برســیم.زنگنه گفت :مسئله روسیه و قزاقستان مطرح است .نظر
قزاقستان این اســت که کاهش تولید  7میلیون و  700هزار بشکهای
ادامه نیابد و بر اســاس همان توافق پیشــین ،سطح کاهش تولید به 5
میلیون و  700هزار بشــکه در روز برسد.وزیر نفت درباره اینکه موضع
ایــران در این زمینه چــه خواهد بود ،عنوان کرد :مــا با آنچه تصمیم
بیشتر اعضا باشــد ،موافقیم.زنگنه یادآور شد :اگرچه واکسنهای کرونا
امیدهایی ایجاد کرده و اگرچه پیشبینیها حاکی از آن است که رشد
اقتصادی بلوکهای اقتصادی در ســال آینده مثبت خواهد شــد و از
منهای  4به مثبت  4درصد میرســد ،اما وضع بازار همچنان شکننده
و عرضه نســبت به تقاضا زیاد اســت ،بنابراین احتیاط اوپک در چنین
شرایطی معقول است.وی درباره قیمت نفت در بودجه هم گفت :برآورد
دولت  40دار برای هر بشــکه اســت که این رقــم از نظر ما هم قابل
دفاع اســت.زنگنه در پاسخ به پرسشــی درباره نحوه بازگشت ایران به
بــازار نفت پس از تحریم ،گفت :همانطور کــه پیشتر هم گفتهام ،تا
زمانی که تحریمها برجاست ،درباره مباحث مربوط به تولید و صادرات
نفت ایران صحبت نمیکنم.بر اســاس این گزارش ،یکصدوهشتادمین
نشســت اوپک روز گذشــته ( 10آذرماه) برگزار و تصمیمگیری درباره
نحوه تمدید توافق کاهش تولید نفت به نشســت دیروز با کشــورهای
غیرعضو اوپک موکول شد.

عربستان قيمت نفت خود را برای تحویل
به آسيا افزایش می دهد
انتظار می رود قیمت رســمی فروش نفت عربستان به آسیا از ابتدای
ســال آینده میادی بین  0.50تا  0.85دار در هر بشکه افزایش یابد.
به گزارش اویل پرایس ،پاایشــگاه های آســیا انتظار دارند بزرگترین
صادر کننده نفت دنیا قیمت رســمی فروش نفت خام خود را به آسیا
در ژانویه سال آینده میادی به خاطر تقاضای بااتر در فصل زمستان
افزایش دهد .چندین پاایشــگاه بزرگ در آســیا ،بزرگترین بازار وارد
کننده نفــت خام ،اخیرا ً خرید نقدی نفت خــام خود را برای برطرف
کــردن تقاضای بااتر با بهبود مصرف نســبت به اوایل ســال جاری
میادی و همچنین نزدیک شــدن زمستان در نیمکره شمالی افزایش
دادهاند .طبق نظرســنجی از  6پاایشگاه در آسیا ،خریداران نفت خام
انتظار دارند عربســتان قیمت نفت ســبک عرب خود را در ژانویه به
طور متوســط  0.65دار در هر بشکه افزایش دهد .پیشبینی میشود
ایــن رقم بین  0.50تا  0.85دار در هر بشــکه متغیر باشــد .قیمت
نفت خام عربستان روند قیمتگذاری نفت سایر تولیدکنندگان حاشیه
خلیج فارس مثل امارات ،کویت ،عراق و ایران را تعیین میکند .قیمت
گذاری نفت آرامکوی عربســتان بر فروش  12میلیون بشــکه در روز
درجات نفت خام خاورمیانه به آسیا تاثیر میگذارد .عربستان سعودی
در اوایل همین ماه قیمت رســمی فروش نفت خام ســبک خود را به
آسیا کاهش داد چون مطمئن نبود تقاضا در کوتاه مدت رشد چندانی
داشته باشد.
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نائب رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق تهران

تحریم نمیتواند مانع خرید واکسن شود

نائب رییس کمیســیون اقتصاد ســامت اتاق تهران با تاکید
بر اینکه حتما واکسنهای دو شــرکت آمریکایی هم به ایران
میرسد ،گفت :در حال حاضر  30درصد از داروهایی که ماهانه
وارد ایران میشــود از کشور آمریکا است و باید در نظر داشته
باشــیم که تحریمها شامل واکســن نخواهد شد.ناصر ریاحی
درباره آخرین اطاعات از واردات واکســن کرونا به ایران اظهار
داشــت :همان طور که در رسانههای خارجی اعام شده است
دو شرکت آمریکایی تولیدکننده واکسن کرونا درخواست توزیع
واکســن را دادند و پس از بررسیها احتماا از یک هفته دیگر
اجازه توزیع واکسن در آمریکا را خواهند داشت.وی با بیان اینکه
تولید واکسن در کشورهایی مانند هند هم مراحل آخر خود را
میگذراند ،گفت :برخی از کشورها این واکسنها را پیش خرید
کردهاند.ریاحــی ادامه داد :به جز آمریکا از دســتورالعملهای
ســازمان جهانی بهداشت تبعیت نمیکند تمام کشورها طبق
این دســتورالعملها مجاز هســتند پس از توزیع واکسن اول
کادر درمان و بعد سه درصد جمعیت خود را واکسینه کنند و
پس از آن به تدریج کل جمعیت واکسینه میشود.نائب رییس
کمیسیون اقتصاد سامت اتاق تهران با تاکید بر اینکه خوشبین
نیســتیم در ایران مردم پیش از عید واکسن را دریافت کنند،
گفت :اخبــاری درباره آماده باش نــاوگان حمل و نقل هوایی
برای واردات واکســن منتشر شده و شاید شرایط برای واردات
تغییر کرده است که اطاعات آن را ما در دست نداریم.ریاحی
با تاکید بر اینکــه موضوعاتی مانند تحریم و یا نقل و انتقاات
پــول هیچ مانعی برای واردات واکســن ایجاد نمیکند ،گفت:
تحریم نمیتواند مانع واردات واکسن کرونا شود.وی تاکید کرد:
در همین شــرایط تحریم و بیپولیهای بانک مرکزی ،ماهانه
صد میلیون یورو دارو و مواد اولیه دارویی وارد میشود که اگر
تجهیزات را هم به آن اضافه کنیم این رقم به  150میلیون یورو
در ماه میرسد.وی در پاسخ به این سوال که بنابراین چرا برای

واردات واکسن آنفوانزا دچار مشکل بودیم اظهار داشت :برای
تامین واکسن آنفوانزا باید در آبان ماه سفارش واکسن را داد تا
شهریورماه سال بعد آن میزان واکسن را تحویل دهند چراکه در
این مدت باید سویههای مختلف آنفوانزا که در مناطق مختلف
بومی اســت جمعآوری و ترکیب آن واکسن نهایی است که به
افراد تزریق میشود .این واکسنها دو الی سه ماه قابل مصرف
هستند و بعد از آن دیگر نمیتوان این واکسن را استفاده کرد.
ریاحی تاکید کرد :مهر ســال گذشته که باید سفارش ساخت

عضو اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد

دایل اصلی قرار گرفتن عراق در صدر
جدول صادرات ایران
عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید :افزایــش  25درصدی صادرات ایران
در ماه گذشــته به عراق باعث شده این کشور به عنوان اصلیترین وارد
کننده کااهای غیرنفتی از ایران شناخته شود.علی شریعتی ،اظهار کرد:
در سالهای گذشته همواره چین به عنوان اصلیترین وارد کننده کاا از
ایران مطرح شد بخش مهمی از صادرات ما به چین کااهای پتروشیمی
و محصوات با ارزش افزوده بااتر بودند .از اینرو باید کارشناســان این
حوزه نظر بدهند که دلیل پایین آمدن صادرات به چین چه بوده اســت.
وی با اشــاره به آخرین وضعیت صادرات کااهای ایرانی به عراق توضیح
داد :در ماههای ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا مرزهای
مشترک میان دو کشور برای مدتی بسته شد که همین مساله به کاهش
صادرات ایران به عراق منجر شــد .در ماههای بعد اما فعالیتهای مرزها
از سر گرفته شــد و حتی ما شاهد رشد صادرات در بعضی ماهها بودیم.
عضــو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :در کنار آن بخش مهمی از تقاضا در
جامعه عراق وابســته به حقوقی اســت که دولت برای مردم این کشور
میریزد این حقوق در ماههای گذشــته تاخیر داشت اما اخیرا بهبودی
نســبی در مسیر اجرای آن دیده میشود که این مساله نیز ظرفیتهای
صادراتی ایران را افزایش میدهد.شریعتی با اشاره به ظرفیت باای بازار
عراق برای کااهای ایرانی بیان کرد :اگر صادرات ما در ماههای گذشــته
افزایــش یافته به دلیل یک برنامه ریزی مدون یا تغییر جدی در فرآیند
صادرات نبوده است بلکه عوامل دیگری در این موضوع دست داشتهاند ما
هنوز در زمینههایی مانند بســته بندی یا نحوهی توزیع کاا با مشکاتی
مواجه هستیم که در صورت برطرف کردن آنها امکان افزایش درآمدهای
صادراتی در این حوزه وجود دارد.وی در پاسخ به این سوال که چه میزان
از صادرات ایران به عراق به شــکل ریالی انجام میشود ،توضیح داد :نظر
شخصی من این است که صادرات ریالی اساسا صادرات به شمار نمیآید
و ما اگر قصد افزایش درآمد داریم باید به صادرات ارزی فکر کنیم .اینکه
یک ایرانی محصول خود را در مرز به شکل ریالی به طرف عراقی بفروشد
عما صادراتی انجام نشده است.عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :آنچه
که صادرکنندگان در بازار عراق از دولت خواســتهاند تسهیل در شرایط
بازگشــت ارز و درک موقعیت آنها در بازار کشوری مانند عراق است .در
صورتی که این تســهیات در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد میتوان
امیدوار بود که در بازار عراق و کردســتان عراق حضور تجار ایرانی قدرت
بیشتری پیدا کند.به گزارش ایســنا ،جدیدترین آمار ارائه شده از سوی
ســازمان توسعه تجارت نشــان میدهد که در هفت ماهه ابتدایی سال
جاری عراق با واردات بیش از  25درصد از کل کااهای صادراتی ایران به
نخستین مقصد تجاری کشور تبدیل شده است .در سالهای قبل چین
این جایگاه را در اختیار داشت.

افزایش ظرفیت تولیدات داخلی مواد
اولیه ماسک
مدیرکل دفتر صنایع نســاجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت از افزایش ظرفیت تولیدات داخلی مواد اولیه تولید ماســک
بهداشتی درمانی در کشــور خبر داد.افسانه محرابی با بیان این مطلب،
اظهار کرد :با شــیوع ویروس کرونا در کشور و در دستور کار قرار گرفتن
اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی و همچنین سرمایهگذاری در
این حوزه ،به خودکفایی در تولید مواد اولیه موردنیاز ماسک و لباسهای
کاورال مخصــوص کادر درمان در کشــور دســتیافتهایم.وی افزود :با
اســتفاده کامل از ظرفیتهای داخلی ،اکنون تولیدکنندگان کشور قادر
به تولید مواد اولیه برای روزانه حداقل  20میلیون عدد ماســک هستند.
محرابی ادامه داد :در حال حاضر نیز طرحهای توسعه و ایجادی در زمینه
تولید ( Melt Blownایه منسوج نبافته ملت بلون) بهعنوان مهمترین ایه
ماســک ،با همت بخش خصوصی در دست راهاندازی و بهرهبرداری است
و پیشبینی میشود طی دو ماه آتی شاهد افزایش ظرفیت  2برابری در
تولید این کاا در کشور باشیم.

واکســن کرونــا را میدادیم خبری از ویــروس کرونا نبود که
بخواهیم متناســب با شرایط میزان مورد نیاز را سفارش دهیم
بنابراین چیزی وجود نداشــت که بخواهیم شهریورماه امسال
آن را خریــداری کنیم و هر آنچه که ســفارش داده بودیم را
وارد کردیم.ریاحی افزود :یک میلیون و  800هزار دز ســفارس
دادیم که تمام این میزان هم وارد کشور شد اگر پیش بینی از
شــرایط کرونا داشتیم چند برابر این عدد را سفارش میدادیم
البته همانطور که گفته شــد از آنجایی که این واکســن فقط

دو ماه قابلیت مصرف دارد شــرکتها بیشــتر از سفارش داده
شده تولید نمیکنند.نائب رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق
تهران ادامه داد :بنابراین در شــرایطی که ماهانه  150میلیون
یــورو خرج واردات دارو و تجهیزات دارویی میکنیم ،گیر تهیه
پول واکسن کرونا نخواهیم بود البته چه بهتر که پول واکسن را
با پولهای بلوکه شــده تهاتر کنیم.وی تاکید کرد :در شرایطی
کــه ماهانه صد میلیون یورو خــرج واردات انواع دارو میکنیم
هزینه واردات واکسن کرونا به این عدد هم نمیرسد البته باید
توجه داشته باشیم که به هیچ کشوری یک جا واکسن کرونا را
نمیدهند.ریاحی ادامه داد :سه کشور آمریکا ،کانادا و انگلیس
که اعام کردند قبل از پایان ســال  2020تزریق واکسن کرونا
را آغاز میکنند در ابتدا فقط کادر درمان و بعد از سه درصد از
جمعیت را واکسینه میکنند و بعد پنج درصد دیگر از جمعیت
در صف واکسن قرار میگیرند که در همین کشورهای صاحب
دانش واکســن کرونا ،واکسینه کردن تمام مردم حداقل شش
ماه به طول میانجامد.وی با اشــاره به واکســن هندی اظهار
داشت :هند هم با سرمایهگذاری شرکت انگلیسی آستروزنکا در
حال تهیه واکسن کرونا است که ارزانترین واکسن هم همین
واکسن هندی است که هر دز آن چهار دار قیمتگذاری شده
اســت و هر نفر باید دو دز دریافت کند که قیمت آن برای هر
نفر چیزی حدود هشت دار میشود.وی با تاکید بر اینکه حتما
واکسنهای دو شرکت آمریکایی هم به ایران میرسد ،گفت :در
حال حاضر  30درصد از داروهایی که ماهانه وارد ایران میشود
از کشــور آمریکا است و باید در نظر داشته باشیم که تحریمها
شامل واکسن نخواهد شد.وی در مورد قیمت واکسن دو شرکت
آمریکایی تایرز و مدرنا گفت :قیمت هر دز این و اکسنها حدود
 20الی  30دار اســت.ریاحی با اشاره به قیمت واکسن چینی
اظهار داشــت :هر دز واکسن چینی  30تا  70دار نرخ گذاری
شده است.

جهانگیری:

بانک مرکزی حمایت از صادرکنندگان را در دستورکار قرار دهد

معاون اول رئیس جمهور گفت :بانک
مرکزی بایــد برنامــهای دقیق برای
حمایــت از صادرکننــدگان بازارهای
هدف داشــته باشــد تا امکان رقابت
صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان
سایر کشورها در جذب بازارهای هدف
فراهم شود ،.اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهور در جلســه کارگروه
رفع موانع جهش تولید که صبح دیروز
(سه شنبه) به ریاست وی برگزار شد،
از توســعه صادرات به عنــوان موتور
محرک بخــش تولید یاد کرد و گفت:
توســعه صادرات از مهمترین عوامل
تحقق جهش تولید است چراکه وقتی
بازار صادراتی برای یک محصول وجود
داشته باشــد ،انگیزه سرمایهگذاری و
تولید برای آن محصول ایجاد میشود.
وی افــزود :در حــال حاضــر برخی
محصــوات تولیــدی کشــور از بازار

محــدودی بــرای عرضه برخــوردار
هستند که اگر بســترهای ازم برای
صادرات این محصــوات و اتصال به
بازارهای بزرگتر فراهم شــود ،شــاهد
رقابت و بــه تبع آن افزایــش تولید،
بهبود قیمــت و ارتقــاء کیفیت این
دســت محصوات خواهیم بود.معاون
اول رئیسجمهور با بیان اینکه توسعه
صادرات میتواند جهشــی مثبت در
تولید رشــتههای صنعتی و کشاورزی
ایجــاد کند ،اظهار داشــت :البته ازم
اســت با تدویــن قوانیــن و مقررات
روشــن و شــفاف در حوزه صادرات،
این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد
شود که با تصمیمات لحظهای و اعمال
محدودیتهــای ناگهانــی ،خللی در
برنامهریزیهای تولیــدی و صادراتی
آنها ایجاد نمیشود.جهانگیری با تاکید
بر لزوم حمایــت از صادرکنندگان از

اظهارنظر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره بخشنامه جدید ثبت سفارش
واردات:

خواسته بانک مرکزی شدنی نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه
با ثبت ســفارش واردات عما امکان اجرا ندارد.محمــد اهوتی اظهار کرد :بانک
مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت رفع تعهد واردکنندگان را به  ۴5روز تا دو ماه
کاهش داده و این موضوع با توجه به شرایط کشور و واقعیتهای اقتصادی نه تنها
کار را دشــوار میکند که در عرصه عمل برای بسیاری از کااها شدنی نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی مراحل طوانی مدت واردات کاا به کشور ،توضیح داد :وقتی
واردکننده ثبت سفارش خود را نهایی میکند ،رسما فرایند واردات کلید میخورد و
گام نخست آن ،تولید کاا در کشور خارجی و آماده سازی آن برای ارسال به ایران
است .پس از آن وارد شدن کاا به گمرک خود زمان بر خواهد بود و برای ترخیص
نیز بســته به نوع کاا ،شرایط متفاوت میشود و بعضا چند ماه برای ترخیص کاا
زمان نیاز اســت.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهــران ادامه داد :برای مثال
برخی کااهای وارداتی نیاز به دریافت نشان استاندارد دارند و بررسیهای سازمان
اســتاندارد خود بسیار زمان بر اســت یا برای کااهای دارویی و بهداشتی ،نیاز به
دریافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از این رو سازمانهای مختلفی در فرایند
واردات و ترخیص کاا درگیر هستند که در بسیاری از موارد دریافت مجوز ازم از
سوی آنها ،زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.اهوتی با بیان اینکه امروز حدود ۹0
درصد از کااهای وارداتی به ایران مربوط به مواد اولیه و واســطهای میشود که در
تولید مورد استفاده قرار میگیرند ،تاکید کرد :بخشنامه بانک مرکزی از سویی انگیزه
کار را در واردکنندگان کاهش خواهد داد و آنها وقتی میبینند در مهلت اعام شده
امکان رفع تعهد ندارند ،از ورود به این عرصه خودداری میکنند .از ســوی دیگر در
صورتی که واردات محدود شود ،بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز
دارند ،از دسترسی به آن محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را بر تولیدات
کشور نیز خواهد گذاشت.وی با اشاره به امکان تاثیرگذاری کاهش واردات بر فعالیت
صادرکنندگان کشــور ،توضیح داد :صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه
میکنند و واردکنندگان خریدار این ارز هســتند .همانطور که در روزهای گذشته
تعدادی از صادرکنندگان اعام کردهاند ،تقاضا برای این ارز در ســامانه نیما کاهش
پیدا کرده و این موضوع روان بودن فرایند صادرات ،بازگشت ارز و خرید آن از سوی
واردکنندگان را با اختال مواجه میکند.رئیس کنفدراســیون صادرات خاطرنشان
کرد :صرف نظر از قیمت ارز که تعیین آن به عوامل گوناگونی وابسته است ،آنچه که
در فرایند تجارت بیشترین اهمیت را دارد ،ایجاد یک نظم در فرایندهای اجرایی و
جلوگیری از وارد شدن عوامل بر هم زننده شرایط عادی است.

سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاههای
مرتبط ،خاطرنشان کرد :بانک مرکزی
بایــد برنامهای دقیق بــرای حمایت از
صادرکنندگان بازارهای هدف داشــته
باشــد تا امکان رقابــت صادرکنندگان
ایرانی با صادرکنندگان ســایر کشورها
در جذب بازارهای هدف فراهم شــود.
وی بــا تاکید بر اینکــه رویکرد جدی
دولــت حمایت از توســعه صــادرات
محصوات کشاورزی است ،افزود :باید
سیاســتگذاری و برنامهریزی دقیقی
بــرای صادرات محصوات کشــاورزی
توسط دســتگاههای ذیربط تدوین تا
ضمن تامین بــازار داخلی ،ســازوکار
مشــخصی برای نحوه تولید و صادرات
محصوات کشاورزی فراهم شود.
معــاون اول رئیسجمهور خواســتار
شناســایی و رفع مســائل و تنگناهای
اصلی صادرات محصوات کشــاورزی

شد و گفت :باید برنامهای جدی و دقیق
بــرای حمایت از صــادرات محصوات
کشاورزی و نیز تکمیل زیرساختهای
صــادرات ایــن محصــوات داشــته
باشــیم بهگونهای که آثار مثبت آن در
کوتاهمدت قابل مشــاهده باشد.در این
جلسه که وزرای جهاد کشاورزی ،امور
اقتصادی و دارایــی و نمایندگان عضو
کارگروه از مجلس شورای اسامی و قوه
قضائیه نیز حضور داشتند ،برخی احکام
و پیشــنهادات وزارت جهاد کشاورزی
بــرای جهش تولید مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای
ذیربط دســتورالعمل و برنامهای دقیق
بــرای توســعه صــادرات محصوات
کشاورزی ،نحوه حمایت بانک مرکزی
از صادرکننــدگان و راهکارهای تحقق
جهش تولید در بخش کشاورزی تدوین
و در جلسات آتی کارگروه مطرح کنند.

واردات  ۱۰میلیون داری ایران از سوریه
جدیدترین آمارهای ارائه شــده از سوی ســازمان توسعه تجارت نشان میدهد که
بخش مهمی از کاهش صادرات تحت تاثیر کرونا در بهار ،در ماههای بعد جبران شده
است .بر اساس جدیدترین براوردهای صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت،
ارزش صادرات غیرنفتی کشور از خردادماه تا آبانماه سال جاری از رقم  ۶.3میلیارد
دار به  2۶.7میلیارد دار افزایش داشته است .از سوی دیگر صادرات سه ماهه سال
جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ۴۴درصد منفی بوده در حالی که صادرات
هشــت ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  1۹.7درصد کاهشی بوده
است.این سازمان همچنین پیش بینی کرده بعد از اباغ شیوهنامه ستاد اقتصادی
دولت در اوائل آبانماه و عملیاتی شــدن واردات در مقابل صادرات ،آمارهایی که از
صادرات کشــور در چهار ماه باقی مانده منتشــر خواهد شد ،با شتاب بیشتری به
کاهش صادرات در ماههای ابتدایی شــیوع کرونا کمک خواهد کرد.از ابتدای سال
جاری و به دنبال شــیوع گسترده کرونا در نقاط مختلف جهان ،بسیاری از کشورها
تصمیم به بستن مرزهای خود به منظور جلوگیری از افزایش سرعت انتقال ویروس
کردند و همین موضوع باعث شــد صادرات ایران نیز در ماههای ابتدایی امسال به
شــکل قابل توجهی کاهش پیدا کند .با گذشت از بهار و به دنبال بازگشایی نسبی
دوباره مرزها ،روند صادراتی کشــور افزایش یافــت و براوردهای گمرک در ماههای
شــهریور ،مهر و آبان حاکی از افزایش صادرات در مقایســه با ماههای قبل است.بر
اســاس براوردهای صورت گرفته ،ایران بخش قابل توجهــی از صادرات خود را به
کشــورهای همسایه و منطقه انجام داده و سیاســت دولت در سال های آینده نیز
تداوم همین روند در بازارهای در دســترس خواهد بود.با این وجود در شرایطی که
به نظر میرســد اوضاع ایران در بازار کشورهایی مانند عراق مطلوب است تا جایی
که در آمارهای هفت ماهه تجارت خارجی ،این کشــور جایگاه چین را نیز در این
عرصه گرفته اما هنوز وضعیت در بازار برخی کشورها با ظرفیتهای موجود فاصله
دارد .یکی از مهمترین کشورها سوریه است که کل رقم تجارت ایران با این کشور به
 100میلیون دار نیز نمیرسد.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه
تجارت ،در هفت ماه ابتدایی سال  13۹۹حدود  73میلیون دار صادرات به سوریه و
حدود  10میلیون دار از کشور فوق واردات صورت گرفته است .این در حالی است
که صادرات ایران به ســوریه در ســال  138۹پیش از آغاز ناآرامیها در این کشور
 550میلیون دار در ســال تخمین زده میشد.در هفت ماهه ابتدایی سال جاری،
مهمترین کااهای صادراتی ایران به ســوریه شامل قطعات خودرو ،دارو ،میلههای
آهنی و فواد ،لوله و پروفیل ،قطعات توربینهای گازی ،شیرخشک اطفال ،پسته،
شیرآات بهداشتی ،کربنات دی ســدیم و مخمرها بوده و مهمترین اقام وارداتی
ایران از سوریه نیز شامل فسفات ،روغن زیتون ،نباتات ،مغز میوه و پارچه بوده است.
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گزیده خبر
دستورالعمل جدید گمرک برای کاهش
رسوب کاا اباغ شد
معاون فنی و امور گمرکی ایران دســتورالعمل جدیدی را بر اساس تصمیم
های اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کاهش رسوب کاا
و تعیین تکلیف موجودی در بنادر ،به گمرکات سراسر کشور اباغ کرد.
به گزارش گمرک« ،مهرداد جمال ارونقی» دیروز دستورالعمل های جدیدی
را به گمرکات برای تعیین سرنوشت کااهای موجود و جلوگیری از رسوب
آنها اباغ کرد که خطاب به ناظرین ،مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت
و گمرکات اجرایی است.برابر این دستورالعمل ،بر اساس مفاد مواد  38و 3۹
قانون ،خروج کاا از گمرک ،مستلزم انجام تشریفات است که منوط به اظهار
کاا با تســلیم اظهارنامه توسط صاحب کاا یا نماینده قانونی وی انجام می
شــود و پیرو تصمیم های اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،با
تأکید بر اجرای دقیق مصوبه های اباغی و در چارچوب کاهش رسوب کاا
و تعیین تکلیف کااهای موجود در بنادر و گمرکات کشور ،از جمله مناطق
ویژه اقتصادی و آزاد تجاری اقدام های ازم در سه محور انجام می شود.
ارونقی ،محور نخست را مربوط به کااهای اظهار نشده به گمرک اعام کرد
و افزود :بر اساس مصوبه های اباغی ،مهلت توقف کااهای وارد شده به تمام
مبادی ورودی کشــور ،از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو
ماه تعیین شده است که درصورت تأیید بانک مرکزی مبنی بر تبادل نشدن
اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده ،مهلت توقف ،حداکثر تا دو ماه دیگر
توسط گمرک و در مناطق ،توسط سازمان مسوول منطقه قابل تمدید است.
براساس این دستورالعمل ،مراجع تحویل گیرنده کااها مکلف شده اند پس
از پایان مهلت توقف ،مراتب را با رعایت ســایر مقررات برای انجام تشریفات
متروکه به گمرک اعام کنند و گمرکات کشــور با پیگیری و تأکید مراتب
فوق به مراجع تحویل گیرنــده ،درارتباط با کااهایی که به عنوان متروکه
اعام شده به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی ارســال کنند.ارونقی ،محور دوم را مربوط به کااهای اظهار
شده به گمرک برای انجام تشریفات معرفی و تصریح کرد :گمرکات اجرایی
کشور نسبت به جمع آوری و استخراج تمام اظهارنامه های در جریان مربوط
به گمرک اقدام و در هر مورد بررســی کنند ،زیــرا صاحب کاا یا نماینده
قانونی وی نســبت به ادامه تشــریفات گمرکی و ترخیص قطعی کاا اقدام
نکرده اســت ،چنانچه رســیدگی های معمول حاکی از نبود معاذیر قانونی
صاحب کاا جهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کاا باشــد ،به
صورت سیستمی ،برای ترخیص کاای اظهاری ظرف حداکثر  20روز اخطار
دهند و در صورتی که صاحب کاا در مهلت اعامی جهت ادامه تشــریفات
گمرکی مراجعه نکند ،کاای موضوع اظهارنامه مشــمول مقررات متروکه
خواهد شد که نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام شود.برابر محور سوم
این دستورالعمل جدید ،کااهایی که اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی،
بــرای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شــده ،در صورتی که
صاحبان این دسته از کاا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری،
نسبت به خروج کاا اقدام نکرده اند با قید فوریت و با اخطار سیستمی هفت
روزه برای خروج فوری کاا ،اقدام نکنند ،مقررات متروکه اعمال و نتیجه به
دفاتر ســتادی گمرک ایران برای جلوگیری از اعمال هرگونه تسهیات به
صاحبان اینگونه کاا اعام شود.همچنین تاکید شده است :با توجه به اینکه
اقــدام به خارج نکردن کاا پس از یک مــاه از تاریخ صدور مجوز بارگیری،
گمرک می تواند آن کاا را از مصادیق احتکار به شــمار آورد و دستور داده
شــود که اسامی این افراد با قید فوریت برای صدور هرگونه دستور مقتضی
به مراجع ذی صاح از جمله دادســتان شهرستان و مراجع نظارتی مرتبط
اعام شود.عاوه براین اقدام فوری درخصوص صاحبان کااهایی که نسبت
به اخذ کد رهگیری بانک عامل اقدام اما اقدام به ترخیص قطعی کاا نکرده
اند ،نیز به شــرح فوق مورد تأکید است.به گزارش ایرنا ،از تیر ماه امسال بر
اســاس تصمیم دولت و بعد از ســفر معاون اول رییس جمهوری به استان
هرمزگان دستوراتی مبنی بر ترخیص فوری کااها اباغ شد که در نیمه آبان
ماه به اجرا در آمد.در این مدت بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از چهار
میلیون تن کاا از جمله کااهای اساسی از گمرکات سراسر کشور ترخیص
شده اند اما به دلیل اینکه همچنان واردات و صادرات کاا به صورت بی وقفه
انجام می شود ،اقام مختلف در انتظار تخصیص ارز به کااهای باقی مانده
در گمرکات کشــور اضافه شده اند.با این وجود طبق اعام ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت روند ترخیص و صادرات ادامه خواهد داشت.
هفت ماهه ۹۹؛

ارزش صادرات زنجیره آلومینیوم ۵۶
درصد افزایش یافت
بررســی آمار تجارت خارجی کشور در هفت ماهه ابتدایی امسال در بخش
معدن وصنایع معدنی گویای آن است که ارزش صادارت زنجیره آلومینیوم
و محصوات آن با تحقق رقم  101.1میلیون دار ،نســبت به مدت مشابه
پارسال به رشــد  5۶درصدی رسید.برپایه جداول آماری گمرک جمهوری
اســامی ایران حاکی است ،ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در
دوره این گزارش به رقم بیش از سه میلیارد و و  ۴۹.۴میلیون دار رسید.
برپایه این بررســی،صادرات حجمی زنجیره آلومینیوم و محصوات آن در
دوره این گزارش  ۶1هزار و  1۴7تن ثبت شــد که نسبت به دوره مشابه در
سال  ۹8رشــد  8۴درصدی نشان می دهد.صادرات فلز آلومینیوم در دوره
هفت ماهه امســال بااترین میزان رشــد صادرات در بخش فلزات را نشان
مــی دهد ،ضمن اینکه تولید این فلز راهبردی با فعالیت کارخانه شــمش
در جاجرم ( خراســان شمالی) و ساپکو ( امرد اســتان فارس) روند رو به
رشد دارد.همچنین واردات زنجیره آلومینیوم و محصوات هم در هفت ماهه
امســال به رقم  102و  ۹1تن رسید ،که در مقایسه با پارسال  102درصد
افزایش دارد و ارزش آن نیز بالغ بر  15۴.3میلیون دار بود که در مقایســه
با هفت ماهه ابتدایی سال کذشته  11درصد افزایش نشان می دهد .بررسی
کارنامه تجارت خارجی در دوره هفت ماهه امســال ( فروردین لغایت مهر)
گویای آن اســت ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی به  3میلیارد
و  ۴۹.۴میلیون دار رســیده که  1۶.7درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را
به خود اختصاص داد.برپایه جداول آماری تجارت خارجی کشــور مجموع
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه ابتدایی امســال از نظر
حجمــی  21میلیــون و  17۶هزار و ۹21تن را نشــان می دهد.ارزش کل
تجارت خارجی کشــور در هفت ماهه ابتدایی امسال به  38میلیارد و 278
میلیون دار رسید که با وجود کاهش  23درصدی در ارزش داری نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،در مقایسه با شهریورماه که  3۴درصد بود ،حدود 11
درصد بهبود یافته است.بررسی آمار تجارت خارجی کشور در بخش معدن
و صنایع معدنی گویای ان اســت که تراز به نفع صادرات کشور با رقم بیش
از یک میلیارد و  2۹۴.7میلیون دار است و پیش بینی شده تا پایان امسال
نیز در این بخش شاهد تراز مثبت باشیم.
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وظیفه دولت صیانت از بازار است
وی با تاکید بر اینکه در حالت معمول گفته میشــود که دولت و ارکان آن
به عنوان نهادهای سیاستگذار نباید وارد دایره عملیات بازار سرمایه شده و
در صورتی که سیاستگذاری به نحو بهینه صورت پذیرد ،عملیات بازارهای
مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به روال مطلوب و ایده
ال خود ســوق خواهند یافت ،اظهار کرد :با این حال بدیهی اســت که در
شــرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر
نادرستی پیش میرود ،این وظیفه قانون گذار و نهادهای حاکمیتی است تا
برای صیانت از ســاز و کار آن بازار و سرمایه های موجود در آن وارد عمل
شــده و با اعمال تمهیدات ازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک
کنند.این تحلیلگر بازار سرمایه افزود :البته حضور و دخالت دولت در بازار
ســرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ماحظاتی است که مهمترین آن
موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشــتن شرایط تعادلی
در بازار است.بوستانی با بیان اینکه موضوع ورود دولت ها برای حمایت از
بازار ســرمایه ،با لحاظ کردن شرط موقت بودن بازه زمانی نه چندان زیاد
اما مسبوق به سابقه است ،توضیح داد :برای مثال در نوامبر  ۲۰۰۸شرکت
جنرال موتورز دچار بحران مالی شــدیدی شد و ممکن بود بدون حمایت
های مالی دولت تا سال بعد هم دوام نیاورد .سهام این شرکت در این سال
و طی یک ماه بیش از  ۹۰درصد افت کرد و به  ۲.۹۲دار رســید .در این
زمان و با عمیق تر شدن بحران ،ایحه ای به نام سه شرکت بزرگ بحران
زده دیترویت به تصویب رســید کــه در این ایحه جهت حمایت مالی از
شــرکت جنرال موتورز یک بســته حمایتی  ۵۰میلیارد داری دیده شد
و سهام این شــرکت تقریبا به تملک دولت در آمد .البته با بهبود شرایط
اقتصادی دولت به طور کامل از این شرکت خارج شد.
تزریق منبع از صندوق توســعه ملی در بلند مدت به نفع دولت و
مردم
وی در ادامه با اشــاره به تخصیص یک درصد از صندوق توســعه ملی به
صندوق تثبیت بازار گفت :بر این اســاس به نظر می رســد تصمیم دولت
در تخصیص یک درصد از منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت
بازار سرمایه تصمیمی به جا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته
برای حمایت از بازار ســرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است اما
باید زودتر عملیاتی می شد.عضو هیات مدیره شرکت بورس ادامه داد :باید
توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازار سرمایه
که یکی از دو رکن با اهمیت بازار مالی کشــور محسوب می شود ،در بلند
مدت به نفع همه از جمله خود دولت و فعالین بازار سرمایه است .فراموش
نکنیم که دولت در سال  ۱۳۹۹چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود
را به انحای مختلف از بازار سرمایه تامین کرده و تداوم بهره مندی از این
منبع منوط به حفظ شاکله و ورنق بورس است.بوستانی با تاکید بر اینکه
مهمترین حمایتی که دولت میتواند در بلند مدت از بازار ســرمایه داشته
باشد نه تزریق نقدینگی ،بلکه اصاح سیاست های مرتبط با شرکت های
فعال در این بازار است ،عنوان کرد :چنانچه به جای تخصیص منابع مالی،
معضات جاری و موانع توســعه این شــرکت ها و محدودیت های قیمت
گذاری برطرف شــود ،می توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل گیری
رشدی پایدارتر در شرکت های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.

پاایشی یکم قابل معامله شد
معامات ثانویه صندوق ســرمایه گذاری پاایشی یکم(پاایش) از دیروز
در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شــد.صندوق پاایشی یکم از دیروز قابل
معامله می شود و تمامی اشــخاص دارنده واحدهای صندوق ،برای انجام
معامات ثانویه باید با طی فرآیندهای مربوطه ،اقدام به اخذ کد بورســی
کنند.همچنین اشخاصی که واحدهای صندوق به پرتفوی سرمایه گذاری
آنها اضافه نشده ،ازم است درخواست تغییر کارگزار ناظر را برای کارگزار
خود ارسال کنند.بازگشایی نماد معاماتی صندوق سرمایه گذاری پاایش
یکم(پاایش) بدون دامنه نوسان بوده و زمان انجام معامله از ساعت ۱۱:۴۵
تا  ۱۲:۳۰دیروز اســت .همچنین بر اســاس پیام ناظر بازار دوره سفارش
گیری در نماد مذکور از ســاعت  ۱۱:۴۵تا  ۱۲:۰۰اســت.بر اســاس این
گزارش ،پاایشی یکم همان دومین  ETFدولت است که شامل پاایشگاه
های تبریز ،تهران ،اصفهان و بندرعباس می شود.
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چراغ بورس سبز ماند

پیشبینی بورس بعد از تزریق
منابع جدید

دلیل حرکت نزولی بورس
عضو هیات مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس
و شروع روند اصاحی شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش هایی
از فعاان بازار سرمایه بودیم ،گفت :فروش برخی سهام در آن روزها بدون
در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت .با شــروع روند ریزشی در
بورس و همزمان شــدن این موضوع با رشد نرخ ارز در ابتدای پاییز که در
ادامه به رشد قیمت سایر بازارها از جمله بازار سکه ،خودرو و مسکن منجر
شد ،هیجان سرمایه گذاران برای فروش سهام به قصد ورود منابع مالی به
بازارهای موازی تشدید شد و متاسفانه این موضوع به روند غالب بورس در
سه ماه گذشته تبدیل شد.بوستانی ادامه داد :این روند تا جایی پیش رفت
که گاهی برای سهامی که ارزش آن به مراتب باا تر از قیمت قابل معامله
در بازار بود نیز صف فروش شکل گرفت و به بیان دیگر شاهد شکل گیری
پدیده «بیش واکنشی» برای خروج از بازار سرمایه بودیم.
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تغییرات مثبت شاخص کل بورس در کانال  1.4میلیون واحدی

گزیده خبر

تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار درحالی
صورت گرفته اســت که یکی از اعضای هیاتمدیره شرکت بورس ،اتفاق
مذکــور را منطقی میداند اما بر این باور اســت که اگر به جای تخصیص
منابع مالی ،معضات جاری و موانع توســعه شــرکتها و محدودیتهای
قیمتگــذاری برطرف شــود ،میتوان بــه افزایش قدرت ســودآوری و
شکلگیری رشدی پایدارتر در شرکتهای حاضر در بازار سرمایه امیدوار
بود.حسین بوستانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال جاری دو نیمه
کاما متفاوت و متضاد را تجربه کرده است ،توضیح داد :در پنج ماه ابتدای
سال به واسطه رکود بازارهای سرمایه گذاری در کشور و رشد نرخ ارز شاهد
ایجاد ارزندگی در بخشهای قابل توجهی از بازار سرمایه و ورود حجم باای
نقدینگی از تمام بازارهای موازی به سمت این بازار بودیم که در نتیجه آن
رشد بی سابقه قیمت سهام در یک بازه زمانی پنج ماهه به ثبت رسید.
وی ادامــه داد :در ادامه و از اوایل شــهریور ماه ،با توجه به تاثیر همزمان
مجموعــه ای از عوامل از جمله ابهامات با اهمیت در حوزه تحوات فضای
بین الملل ،سطح عمومی قیمت سهام روند نزولی به خود گرفت و این روند
ریزشی حدود سه ماه به طول انجامید.

@sobheqtesad

بازار مالی و بورس

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4515

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش
 ۷۷۳۰واحدی معادل  ۰.۵۳درصد به یک میلیون و  ۴۷۳هزار
و  ۷۰۶واحد رسید .همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد
 ۱۰۷واحدی به  ۱۸هزار و  ۳۶۹واحد رسید.
دیروز تاار شیشهای در چهارمین روز کاری هفته (سه شنبه
یازدهم آذرماه  ،)۹۹شــاهد ادامه روند صعودی شاخصهای
منتخب بود .به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با
افزایش  ۲۰۲۱واحدی معادل  ۰.۵۳درصد به رقم  ۳۸۵هزار
و  ۴۰۲واحد رســید .شاخص کل هم وزن نیز ،با رشد ۲۱۱۴
واحدی معادل  ۰.۵۱درصــد ،عدد  ۴۱۹هزار و  ۹۰۷واحد را
به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش
 ۱۳۸۴واحدی به رقم  ۲۷۴هزار و  ۹۶۲واحد رسید .همچنین
شــاخص سهام آزاد شناور ۱۱۴۴۳ ،واحد افزایش را رقم زد و
به سطح  ۲میلیون و  ۱۵هزار واحد رسید .همچنین شاخص
بازار اول با  ۹۰۸۸واحد افزایش به رقم یک میلیون و  ۸۳هزار
واحد رسید و شــاخص بازار دوم نیز ،با  ۳۴۴۱واحد افزایش
همــراه بود و عدد  ۲میلیــون و  ۹۶۲هزار واحد را به نمایش
گذاشت.بر اساس این گزارش ،در معامات دیروز بورس تهران،
نمادهای معاماتی تاپیکو ،فارس ،شپنا ،فواد ،پارسان ،شبندر،
ومعادن ،کگل و کچاد ،با بیشــترین افزایش ،تاثیر مثبت در
روند صعودی شاخص کل بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای
معاماتی شستا ،حکشتی ،خودرو ،رمپنا ،وصندوق و پاکشو،

پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که نمادهای
معاماتی شستا ،شــپنا ،خودرو ،وتجارت ،فواد ،آبادا ،آبادا و
شبندر ،به عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شدهاند.
بیشترین عرضه و تقاضا
بر اســاس این گزارش ،نمادهای معاماتی تاپیکو ،های وب،
خزامیا ،خگستر ،وتوکا ،فاسمین و سیمرغ با بیشترین تقاضا
مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهــای معاماتی پدرخش،
غدام ،انرژی ،۱ثشاهد ،وسخراج ،ومعادنح و کفپارس بیشترین
حجم عرضه را داشتند.

بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.
بــا پایان فعالیت بازار ســرمایه در چهارمین روز کاری هفته،
معاملهگــران بورس  ۱۳میلیارد و  ۷۴۶میلیون برگه بهادار و
سهام را در قالب  ۲میلیون و  ۵۲هزار نوبت معامله و به ارزش

 ۱۶۲هزار و  ۲۹۶میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز،
بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد داسوه(داروسازی اسوه)
با  ۷.۳درصد رشــد بود و پس از آن ،نمادهای کســرا ،فمراد،
سصفها ،خزامیا ،خگستر و روی بود .همچنین نماد معاماتی

یک کارشناس اقتصادی؛

است .وی این موضوع را برای نظام بانکی
مناسب ندانســت.نگاه کارشناسی رئیس
کل بانــک مرکزی به موضــوع ناترازی
بانکها در حالی است که حدود یک ماه
قبل نیز شــورای پول و اعتبار در جلسه
ای به ریاســت دکتر همتی پیشــنهاد
بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاســت
احتیاطی کنترل رشــد ترازنامه شــبکه
بانکی» را به شرح زیر تصویب کرد:
الــف :بانک مرکــزی به منظــور اعمال
مدیریت و نظارت بــر ترازنامه بانکها و
مؤسســات اعتباری غیر بانکی ،سیاست
کنترل مقــداری ترازنامه را بــا اولویت
ســایر داراییها و داراییهای خارجی در
کنار سایر سیاســتهای نظارتی مدنظر
قرار دهد.
ب :سیاســت کنترل مقــداری ترازنامه
شــامل اعمال محدودیــت در وجه نقد،
ســپردهها نزد بانک مرکزی ،اوراق بدهی
دولتی ،تعهدات مشــتریان بابت گواهی
اعتبار مولد و اعتبارات پیشــران زنجیره
تولید نمیشود.
ج :بانک مرکزی میتواند رشــد ترازنامه

بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را
بر حســب وضعیت مالی و نوع مأموریت
آنهــا تعدیل کند ،به گونــهای که برای
بانکهای بــا وضعیت مالی نامناســب
محدودیت بیشــتری و بــرای بانکهای
با وضعیت مالی مناســبتر ،محدودیت
کمتری اعمال کند.اهمیت و تأثیر معنادار
رفع ناترازی بانکهای کشــور موضوعی
اســت که عاوه بر عالیترین مقام بانکی
کشــور ،توجه بســیاری از کارشناسان
اقتصــادی و بانکی را نیــز به خود جلب
کرده اســت.در این بــاره ،دکتر کامران
ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در
گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت :بحث
ناترازی بانکها بســیار مهم است و این
چالش تنها برای امروز نظام بانکی نیست.
این ناترازی در شبکه بانکی ما یک بحث و
چالش مزمن است .بانک مرکزی بایستی
بر روی بانکهای ناســالم دقت و توجه
ویژه ای داشته باشــد تا به بیراهه نروند
و ناترازی آنها رفع شــود.این کارشناس
اقتصادی به اشاره به هدف گذاری بانک
مرکزی برای مقابله با ناترازی بانکهای

نوسان نماگر صنایع
معامات بازار سرمایه در چهارمین روز هفته ،شاخص صنایع
اطاعــات و ارتباطات ،اداره بازارهای مالی و ذغال ســنگ با
افزایش همراه شدند و در مقابل نیز شاخص صنایع محصوات
کاغذ ،محصوات چوبی ،وســایل ارتباطی و حمل و نقل ،در
مسیر نزولی حرکت کردند.
بانک مرکزی اعام کرد؛

ناترازی در شبکه بانکی یک چالش مزمن است
اســتاد اقتصاد دانشــگاه معتقد اســت
باید هرچه ســریعتر مســئوان بانکی و
اقتصادی بتوانند چــاره و راه حلی برای
حل مشــکل ناترازی بانکها پیدا کنند.
موضوع ناترازی برخی بانکهای کشــور
در ســالهای اخیر به یکی از چالشهای
اساسی و مهم سیاســت گذاران پولی و
ارزی کشــور تبدیل شــده است .در این
راســتا؛ دکتر همتی رئیــس کل بانک
مرکزی همــواره در جلســات متعدد با
مدیران شبکه بانکی کشور بر رفع ناترازی
بانکهای کشور ،تاکید ویژه داشته است.
وی اخیرا ً نیز در یادداشتی اینستاگرامی
بر اجرای سیاســتهای احتیاطی کان
برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی
و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم که در
دستور کار بانک مرکزی قرار دارد ،تاکید
کرد.دکتر همتــی همچنین در خصوص
آثار منفــی ناترازی بانک هــا بر اقتصاد
کشور ،در جلسه دوره ای با مدیران عامل
بانک ها و موسسات اعتباری کشور تاکید
کرد :نرخهــای باا در بــازار بین بانکی
عمدتاً ناشــی از ناتــرازی برخی بانکها

قصفها(قنداصفهان) با  ۸.۲۳درصد ،بیشــترین کاهش قیمت
را داشــت و پس از آن نیز ،نمادهای زمگسا ،قهکمت ،تکشا،
دشیمی ،وآذر و ساربیل بود.

کشــور اظهار داشت :هر وقت به موضوع
ناترازی بانکها بپردازند خوب و اثرگذار
اســت .وی افزود :باید هرچه ســریعتر
مسئوان بانکی و اقتصادی بتوانند چاره و
راه حلی برای مشکل ناترازی بانکها پیدا
کنند؛ شــکی نیست که به اقتصاد کشور
کمک شایانی خواهد شد.ندری در ادامه با
اشاره آثار مثبت مقابله با ناتر ازی بانکها
بر نظام بانکی و اقتصادی کشــور اظهار
داشت :منتهی این موضوع همانند اصاح
نظــام مالیاتی ،در این ســالها با ُکندی
پیش رفته و کار بسیار سخت و دشواری
است .فقط میتوانم برای مسئوان بانک
مرکزی در این مســیر ســخت و دشوار،
آرزوی موفقیت داشته باشم تا بتوانند به
اهداف مورد نظر دست یابند تا در نهایت
شــاهد آثار مثبت آن باشیم .اما دشواری
این مسیر باعث نمیشود که از آن چشم
پوشی شود ،زیرا مطرح شدن رفع ناترازی
بانکها ،حرف درست و کارشناسی شده
ای است و باید این ناترازی ها رفع شود،
منتهی به این ســادگیها نیســت و کار
سختی است.

بهبود تعامات بینالمللی برای کاهش
وابستگی به دار

ثبات قیمت دار پس از گذراندن
بدترین ماه از جوای

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه تحریم و  FATFباعث افزایش وابستگی اقتصاد ما به دار
شده است ،گفت :برای ایجاد تنوع در سبد ارزی کشور ما ابتدا باید روابط بینالمللی خود
را ترمیم کنیم .امروزه دار یکی از شناختهشدهترین ارزهای بینالمللی است که توانسته
اســت همچون زبان انگلیسی مرزها را در نوردد و به زبان اقتصادی واحدی برای اغلب
کشورهای جهان تبدیل شود .فرایندی که در عمل وابستگی اقتصادی کشورها را به این
ارز آمریکایی بیشتر میکند که تاثیرات مثبت و منفی آن نسبت به نوع اقتصاد هر کشور
متغیر است.اقتصاد ایران یکی از اقتصادهایی است که ممکن است از نوسانات نرخ دار
به عنوان ارز مرجع آسیب ببیند .اما چرا دار در اقتصاد ایران بیشتر از سایر اقتصادهای
دنیا تاثیرگذار است و برای مدیریت وضعیت ارزی چه باید کرد؟ کارشناسان دیدگاههای
مختلفی دارند.یکی از راهکارهای برونرفت از وابستگی اقتصاد یک کشور به دار آمریکا،
بحث متنوعسازی سبد ارزی کشور است .بدین صورت که کشوری مثل ایران ،بتواند با
تعامات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ،پای سایر ارزهای قدرتمند را به اقتصاد کشور باز
کند تا تجارت بینالملل ما از زیر سلطه دار خارج شود .امری که در عمل دشواریهای
خاص خود را دارد.لطفعلی بخشــی ،استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبائی در اینباره
در گفتگو با ایبِنا تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه را بســیار مهم دانســت و گفت:
یکی از راههای معمول این اســت که با تقویت سیاست خارجی و تعامات بینالمللی
بتوانیم روابط گسترده برقرار کنیم و با کشورهای مختلف در ارتباط باشیم.وی افزود :در
روال طبیعی ،کشورهایی نظیر مالزی ،استرلیا ،هند ،چین و ژاپن و نظایر اینها ارزهای
معتبری دارند که میتوانیم با آنها تعامات اقتصادی مستحکم برقرار کنیم ،اما هم به
دلیل تحریمها و هم محدودیتهای ( FATFگروه بینالمللی اقدام مالی) برای ما به دنبال
داشته ،ما با خیلی از این کشورها نمیتوانیم به راحتی کار کنیم.بخشی وابستگی بیشتر
به دار به عنوان ارز مرجع را یکی از عواقب تحریمها دانست و خاطرنشان کرد :از اینرو،
به خاطر تحریمهای بینالمللی و دشــواری مبادات مالی ،مجبوریم با تیمهای واسطه
کار کنیم که آنها هم فقط دار قبول میکنند .لذا این شــیوهای که خودمان در پیش
گرفتهایم که تحریمها را تحمل کنیم ،انتخابهای ارزی ما را محدود کرده اســت.این
اقتصاددان یادآور شد :به عبارت دیگر ،ما از طریق واسطه با یک سری از کشورها در حال
داد و ســتد اقتصادی هستیم چرا که امکان تعامل اقتصادی مستقیم و بیواسطه را به
دلیل تحریمها نداریم .به همین خاطر ،سبد ارزی ما قابلیت تنوع و حضور سایر ارزهای
قدرتمند جهانی را ندارد ،چرا که واسطهها کار با دار را بیشتر میپسندند.بخشی حرکت
به سمت تقویت تعامل با دنیا را راه حل بهبود شرایطی اقتصادی عنوان و تصریح کرد:
با وجود همه اتفاقات ،ما باید در روابطمان با دنیا و در شعارها تجدیدنظر کنیم .چرا که
روابط بینالمللی ما به شدت آسیب دیده و حتی با کشورهای همسایه و کشورهایی نظیر
ترکیه ،آذربایجان ،ترکمنستان ،امارات و عربستان به چالش خوردهایم و یا با همین عراق
هم رابطه پیچیدهای داریم که ضروری است ارتباطات خود را با همسایگان ترمیم کنیم.

دار بعد از گذراندن بدترین ماه خود از جوای با اندکی جهش تحت فشــار بود ،در
حالی که ســرمایهگذاران روی تخفیف پولی بیشتر ایاات متحده حساب کردهاند.به
گزارش رویترز ،دیروز سه شنبه ،دارهای حساس به ریسک استرالیا و نیوزیلند برخی
از ضررهای روز دوشــنبه را جبران کردند ،هر یــک تقریباً  ۰.۲درصد افزایش یافت،
اگرچه هر دو دقیقاً در زیر اوج های یک روز قبل باقی ماندند .یورو  ۰.۱درصد افزایش
یافت در  ۱.۲۰دار ،در حالی که اســترلینگ دربرابر دار سود خود را حفظ کرد در
حالی که معامله گران امیدوار به توافق تجاری برگزیت قبل از پایان سال بودند.خوش
بینی در مورد نوید آزمایش های واکسن باعث خرید ارزهای پرخطر و دارایی های با
بازده بااتر در خارج از ایاات متحده می شــود .حتی نگرانی در مورد افزایش موارد
ابتای ویروس کرونا نیز حمایت چندانی از دار نکرده است ،زیرا گمانه زنی ها مبنی
بر اینکه فدرال رزرو ممکن اســت برای حمایت از اقتصاد در طول زمســتان سخت
پیش از اینکه واکسیناسیون بتواند روند شیوع همه گیری را قطع کند ،افزایش یافت.
به گفته یک استراتژیســت ،یک دیدگاه کلی وجود دارد که در جلسه دسامبر چیزی
وجود خواهد داشــت ،با توجه به اینکه در چند ماه گذشته هیچ توسعه مالی واقعی
وجود نداشت است .بانک فدرال رزرو برای تعیین سیاست در  ۱۵و  ۱۶دسامبر تشکیل
جلســه می دهد ،هر چند قبل از آن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جروم پاول،
رییس فدرال رزرو در کنگره حاضر می شود و اظهارات وی برای مشاهده سرنخ های
بعدی از نزدیک تحت نظر قرار می گیرد.سیاست گذاران در حالی جمع می شوند که
مقامات دو واکسن موثر را که توسط فایزر و مدرنا برای توزیع تولید شده اند ،تصویب
می کنند ،اما با افزایش موارد ابتای ویروس ،بهبود اقتصادی ایاات متحده با فشــار
بیشــتری روبرو می شود.رابرت کاپان ،رییس بانک فدرال دااس ،روز دوشنبه گفت
ماه های دشــواری در پیش اســت .ما در اینجا خود را آماده می کنیم ،بانک مرکزی
در مورد تغییر یا حتی گســترش برنامه خرید اوراق قرضه خود آزاد است .ما مجبور
خواهیم شــد بفهمیم این در جلسه دسامبر یا جلسه آینده رخ می دهد.دار در برابر
سبد ارز در  ۹۱.۹۴۲ثابت بود .ین ژاپن با  ۱۰۴.۳۳در هر دار ثابت بود .در سایر نقاط
آسیا ،وون کره جنوبی که بیش از ۷درصد به دار از سپتامبر رشد دارد ،نیمی از افت
 ۰.۴درصدی دوشنبه را جبران کرد .یوان چین طبق داده های اقتصادی مستحکم در
روز دوشنبه در تجارت دریایی ثابت بود.بانک رزرو استرالیا نتیجه جلسه سیاست نهایی
خود برای امســال را اعام کرد ،هرچند که معامله گران انتظار ندارند هیچ تغییری
در این زمینه ایجاد شــود و احتمال شگفتی های کمی وجود دارد .آمار تورم اروپا و
داده های ایاات متحده در اواخر روز سه شنبه اعام می شود.روز دوشنبه انگلیس و
اتحادیه اروپا نیز به یکدیگر هشــدار دادند که زمان رسیدن به توافق تجاری برگزیت
در حال اتمام است ،اگرچه سرمایه گذاران همچنان امیدوار هستند و پوند را ۱.۳۳۳۷
دار و  ۸۹.۴۸در هر یورو نگه داشته اند.

به ۷۰درصد از واحدهای معرفی شده
تسهیات پرداخت شد
از مجموع  ۵۳۳هزار و  ۷۵۲واحد معرفی شده به بانک ها به منظور
دریافت تســهیات مربوط به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع
بیماری کرونا ۳۶۵ ،هزار و  ۸۴۱واحد تســهیات مذکور را دریافت
کرده و پرونده مابقی واحدها نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک
و وثایق اســت ،.بر اساس مصوبات ستاد کرونا مقرر شده است برای
کمک به صاحبان کســب و کارهایی که به دلیل شــرایط ناشی از
شیوع بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شدهاند ( با ثبت
نام متقاضی در ســامانه کارا وزارت تعــاون  ،کار و رفاه اجتماعی و
تایید ســامانه مذکور و معرفی به بانک) تسهیات با نرخ  ۱۲درصد
پرداخت شــود؛ که در این رابطه تا تاریخ  ۱۳۹۹.۹.۱۰بالغ بر ۵۳۳
هــزار و  ۷۵۲واحد به بانکهای عامل معرفی شــدهاند.ازم به ذکر
اســت کلیه واحدهای مذکور تا تاریخ اشــاره شده به شعب بانکها
و موسســات اعتباری عامل مراجعه کرده اند که از این تعداد۳۶۵ ،
هزار و  ۸۴۱واحد با میزان اشتغال  ۶۲۰هزار و  ۹۳۱نفر در مجموع
مبلغ  ۷۶.۹۳۳میلیارد ریال تسهیات دریافت کرده و پرونده مابقی
واحدهای کسب و کار نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک و وثایق
است.
براساس گزارش بانک مرکزی؛

تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای
در مهرماه ۹.۸درصد کم شد
گــزارش بانک مرکــزی از آمار چکهای مبادلــه ای در مهرماه ۹۹
نشان می دهد نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله ای در این
ماه نسبت به شــهریورماه  ۹.۸درصد کاهش یافته است.شیوع کرونا
در ایران از اواخر بهمن ماه  ۹۸ســبب شــد تا بسیاری از واحدهای
اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند ،موضوعی که در تسویه تعهدات
مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شــده توسط آنها نیز
تاثیرگــذار بود .به همین دلیل ،دولت برخی از تنبیه های مربوط به
چک برگشــتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت
برگشــت چک در روزهای کرونایی ،فعالین اقتصادی دچار مشکات
زیادی نشوند.بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت ،گزارش
بانک مرکــزی از آمار چک های مبادله ای در مهر ماه  ۹۹مشــابه
ماههای قبل ،نشــاندهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های
برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.مطابق گزارش
بانک مرکزی ،در مهر ماه  ۱۳۹۹در کل کشــور بالغ بر  ۸.۹میلیون
فقره چک به ارزشی حدود  ۲۱۷۰هزار میلیارد ریال مبادله گردید که
نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب  ۵.۸درصـد
کاهش و  ۶.۹درصد افزایش نشان میدهد.در مهر ماه  ،۱۳۹۹در کل
کشور بیش از  ۸.۱میلیون فقره چک به ارزشی حـدود  ۱۹۵۶هـزار
میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ
به ترتیب  ۴.۸درصـد کاهش و  ۷.۱درصـد افزایش نشان میدهـد.
از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شــده در ماه مذکور به ترتیب
 ۹۱.۷درصد و  ۹۰.۱درصد وصول گردیده است .درصد تعداد و مبلغ
چک های وصول شده در شهریور ماه  ۱۳۹۹به ترتیب معادل ۹۰.۸
درصد و  ۸۹.۹درصد و در مهر ماه  ۱۳۹۸بـــه ترتیـب برابـر ۹۱.۶
درصـــد و  ۸۷.۸درصـد بوده است.در مهر ماه  ،۱۳۹۹در کل کشور
بالغ بر  ۷۳۴هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود  ۲۱۴هـزار میلیارد
ریال برگشــت داده شده است که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد
 ۱۵درصد کاهش و از نظر مبلغ  ۴.۵درصد افزایش نشان میدهـــد.
براساس این گزارش ،از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه
مـذکور (مهر  )۹۹بـه ترتیـب  ۸.۳درصد و  ۹.۹درصد برگشت داده
شده است .تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک
های مبادله شده در شهریور ماه امسال به ترتیب معادل  ۹.۲درصد
و  ۱۰.۱درصد و در مهر ماه  ۹۸به ترتیب برابـر  ۸.۴درصـد و ۱۲.۲
درصد بوده است .به عبارت دیگر ،تعداد چک های برگشت داده شده
نسبت به چکهای مبادله شده در مهر ماه  ۹۹در مقایسه با شهریور
ماه امســال  ۹.۸درصد کاهش یافته است.کارشناسان اعتقاد دارند با
اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله ثبت اطاعات
چک در سامانه صیاد و چک الکترونیک توسط بانک مرکزی ،شاهد
کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله
ای در ماه های آتی خواهیم بود.
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خطیب زاده:

ایران پاسخ عاملین ترور را خواهد داد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مجازی درباره
تحوات بینالمللی صحبت کرد« .ســعید خطیبزاده» پیش از
ظهردیروز ســه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که بهشکل
مجازی برگزار شد ،شهادت محسن فخریزاده را تسلیت گفت و
اظهار داشت :این دانشمند هستهای و دفاعی نامش برای همیشه
جاویدان باقی میماند و اســوهای برای فرزنــدان امروز و فردای
ایران اسامی خواهد بود.سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک
روز مجلس و آرزوی توفیق بــرای نمایندگان در حوزه تقنین و
نظارت به تحوات هفته اخیر حوزه دیپلماسی کشور اشاره کرد
و گفت :پنجم آذرماه ســفر دو ،ســه روزه به افغانستان داشتم و
درباره مباحث فرهنگی ،مردمی و رسانهای دیدارها و برنامههایی
داشــتم و عاوه بر دیدار با عبداه عبداه ،مقامات وزارت خارجه
و فرهنگ افغانســتان ،با اصحاب اندیشه و قلم دیدارهایی داشته
و گفتوگویی داشــتیم .خطیب زاده یادآورشــد :هیچ راهبردی
درســت نمیشود مگر آنکه پیوســت قوی فرهنگی ،رسانهای و
مردمی داشته باشــیم.وی با اشاره به گفت و گوهای تلفنی وزیر
امور خارجه با همتایان سوری ،ســوئدی و جمهوری آذربایجان
اظهار کرد :عاوه بر این وزیر امور خارجه در اجاس ژنو با موضوع
افغانستان سخنرانی کردند .همچنین پنجم آذر ماه تبادل زندانیان
ســه جانبهای در تهران انجام شد .سخنگوی دستگاه دیپلماسی
ادامه داد :پس از ترور شــهید فخریزاده تعداد زیادی از کشورها
این اقــدام را محکوم کردند .در این راســتا وزرای خارجه قطر،
عمان ،عراق ،افغانســتان ،کویت و ...تماسهایی انجام دادند و در
این تماسها حادثه تروریســتی محکوم و به ملت و دولت ایران
تسلیت گفته شد.

شهادت یکی از سرداران سپاه در سوریه خبرسازی است
خطیب زاده در پاســخ به سوالی درباره ادعای به شهادت رسیدن
یکی از ســرداران سپاه در ســوریه در حمات پهپادی بیان کرد:
گزارشی از این موضوع نشــنیدهایم و به نظر میرسد خبرسازی
است .البته سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح باید اظهارنظر کند.
همه کشورهای منطقه به جز یک کشور ترور شهید فخری
زاده را محکوم کردند
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ترور شهید
فخری زاده و محکومیت این اقدام تروریستی از سوی کشورهای
مختلف گفت :در شــهادت دکتــر فخریزاده حجــم باایی از
محکومیت را از کشــورهای مختلف در حوزههــای جغرافیایی
منطقــه دریافت کردیم .در خلیج فارس به جز یک کشــور همه
محکــوم کردند و برخــی با عبارات و تعابیر تنــدی این اقدام را
محکوم کردند .در شرق ،غرب و شمال هم این اقدام محکوم شد.
وی یادآورشــد :البته همانطور که ظریف توییت کرد ،از مدعیان
حقوق بشر انتظار وجود داشت محکمتر محکوم کنند ولی به هر
حال بخشی از سر این داستان ،به سیاستهای آنها برمیگشت.
این کشــورها ضمن آنکه نمیتوانســتند این اقدم تروریستی را
محکوم نکنند ،دعوت به خویشــتنداری کردند که عبارتی کمتر
از انتظار ماست .خطیبزاده درخصوص پیگیریهای وزارت امور
خارجه در این زمینه گفت :بعد از این اتفاق ،وزارت امور خارجه در
بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد وزیر امور خارجه هم در سطح
باا پیام داد و هم در توییتی تاکید کرد که مســئولیت این ترور
برعهده اسرائیل است و انتظارات ایران را تشریح کردند .بافاصله
در نیویورک ،نامه ما از سوی سفیر ایران به دبیرکل سازمان ملل
تحویل داده شد و سفرای ما در بسیاری از کشورها اصل ماجرا را
به همراه جزئیات آن به اطاع پایتختها رساندند .این راه ادامه
خواهد یافت و ما به دنبال مسئولیتپذیری طرف مقابل هستیم.
وی خاطرنشان کرد :به نظر ما یکی از بهترین کمپینهایی است
که میتواند موجب انزوای بیشتر رژیم اشغالگر اسرائیل شود.
کارزار اطاعاتی نباید باعث سردرگمی ما شود
به گزارش ایرنــا ،خطیب زاده درباره ادعــای یک روزنامه عربی
درخصوص ترور شــهید فخریزاده و حضور یک پهپاد اسرائیلی
در این بــاره گفت :مراجــع امنیتی و نظامی بایــد در این باره
اظهارنظر کنند .ســناریوهای هالیوودی زیاد مطرح شــده است.
کارزار اطاعاتی که از آلبانی ،اســرائیل و واشنگتن شروع شده،
نباید موجب ســردرگمی ما شود.خطیبزاده درخصوص واکنش
کشورهای عربی به ترور شهید فخریزاده اظهار کرد :یک کشور
تنها موضعگیری نکرده و مابقی کشورهای پیرامونی و شش کشور
عربی خلیج فارس ،موضعگیری کردهاند .آن کشــورهم باید در
سیاستهای خود تجدیدنظر کند .سخنگوی وزارت امور خارجه
اضافه کرد :ما یک ســفر پر از هراس و اضطراری از سوی پمپئو

به منطقه را داشــتیم .البته معلوم اســت سراسیمگی این وزیر
خارجه ورشکســته رژیم ترامپ به خاطر چیست .این هراس به
خاطر شکســت بزرگی تاریخی در آمریکا است .هر چه داشتند
در سبد فشار علیه ملت ایران گذاشتند ولی به نتیجه نرسید .آنها
میخواهند مسیر را برگردانند اما اگر رد پایی پیدا شود ،هم آمرین
وهم عاماین مجازت خواهند شــد.وی درباره ارتباط دادن ترور
شهید فخریزاده با برجام تصریح کرد :شک نداریم که نمایندگان
مجلس به دنبال احقاق حقوق ملت هستند .مجلس عصاره فضایل
ملت اســت و تردیدی نداریم به دنبــال حفاظت از حقوق ملت
اســت ولی درباره این طرح ،دولت نظرات خــود را بیان کرده و
به صراحت تاکید کرده که موافق این طرح نیســت .چرا که این
طرح ضروری و مفید نیســت و معلوم نیست حقوق ملت با این
طرح محقق شود.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :متاسفیم
نظرات ما منعکس نشــده اســت و مجلس مسیر دیگری را طی
کرده اســت .امیدواریم نظرات کارشناسی وزارت خارجه لحاظ
شــود.خطیبزاده با اشاره به برخی کژیها و کاستیها در فضای
عمومی و رسانهای گفت :وزارت خارجه باید پاسبان حقوق ملت
باشد و نمیتواند وارد این فضاها شود چراکه ممکن است موجب
ســوء استفاده خارجی شود .وی یادآورشد :وقتی افرادی مشغول
گفتن این موارد نادرســت هســتند ،بارها درباره آن سخن گفته
و نکات را مطرح کردیم .وقتی آنها مشــغول گفتن این حرفها
هســتند ،فرزندان این ملت در سختترین جبهه در حال مبارزه
برای حفاظت منافع ایران هستند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی
یادآورشــد :وقتی در خصوص ترور شهید فخریزاده این حرفها
گفته میشد ،سفرا و دیپلماتها مشغول به فعالیت بودند .شاهد
بودیم که بااترین سطح محکومیتها را داشتیم و از جنوب آفریقا
تا شمال اروپا تا آسیای مرکزی این ترور محکوم شد.خطیب زاده
اضافه کرد :اجازه دهید وزارت خارجه در مباحث داخلی سکوت
کند .اگر روزی این منع برداشته شود ،مواردی گفته میشود که
بسیار مهم است.این دیپلمات ارشد با بیان اینکه ایرانیان همیشه
دوست همدیگر بودهایم ،عنوان کرد :ما ملت پرتاریخ و پر حکمتی
هستیم .ملتی هستیم که بزرگان ما راه را گفتهاند .باید دوست را
از دشمن تشخیص دهیم .ایرانی واحد ،متحد و یکصدا در سیاست
خارجی صحبت کرده و بازهم صحبت میکند.وی در ادامه عدم
همکاری مناســب دولت عراق در خصوص پرونده شهادت سردار
ســلیمانی را یادآور شــد :این پرونده در اولویت پیگیری ما بوده
اســت .دولت عراق هم نســبت به این موضوع مسئولیت قطعی
دارد .سردار ســلیمانی مهمان آنها بوده و به دعوت آنها به عراق
ســفر کرده بود .ایشــان در خاک عراق به شهادت رسیده است.
پیگیریهای ازم را داشــتیم و بازهم ادامه خواهیم داد.خطیب
زاده همچنین درباره نظــر وزارت امور خارجه در خصوص طرح
راهبردی لغو تحریمها بیان کرد :نمایندگان قطعا به دنبال حقوق
ملت هستند ولی مطمئن نیســتیم نظرات منعکس شده باشد.
قطعا نظرات وزارت خارجه منعکس نشــده و به دولت هم گفته
شده مفید و ضروری نیست .وی خاطرنشان کرد :ما مصوبهای در
شورای عالی امنیت ملی درخصوص اقدامات متقابل داریم که باید
در همان چارچوب عمل کنیم.رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت خارجه در خصوص پیگیری نزدیکی غیرمتعارف
جنگندههای آمریکایی به هواپیمای مســافربری ایران گفت :این

سفیر ایران در ژنو خواستار واکنش قاطع سازمانملل
بهترور فخریزاده شد

ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در ژنو ،با ارسال نامهای به خانم میشل باشلت کمیسر
عالی حقوق بشــر ،ضرورت واکنش قاطع سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نسبت به ترور شهید
محســن فخری زاده دانشمند برجسته کشــورمان را یادآور شد .اسماعیل بقایی هامانه در این نامه ،با
اشــاره به وجود قرینه های جدی مبنی بر دســت داشتن رژیم صهیونیستی در این اقدام شنیع ،آن را
«نقض فاحش حقوق بینالملل ،حقوق بشر و همه ارزش های اخاقی» توصیف نموده و نسبت به عواقب
خطرناک تروریسم دولتی جنگ طلب بر حاکمیت قانون و صلح و امنیت بینالمللی هشدار داد .بقایی
هامانه در فرازی از این نامه با تشریح خدمات علمی و پژوهشی شهید فخری زاده از جمله در تولید کیت
های تشخیص کرونا و همچنین مدیریت پروژه تولید واکسن کووید  19در ایران ،ترور سبعانه ایشان را
نشانه بارز خباثت بانیان این ترور برای ممانعت از رشد و شکوفایی علمی و تکنولوژیک ایران دانسته و
تاکید کرده است که جمهوری اسامی ایران به رغم همه فشارها و تضییقات تحمیلی مسیر بالندگی
علمی خود را ادامه خواهد داد.وی مسئولیت سازوکارهای حقوق بشری به ویژه دفتر کمیساریای عالی
حقوق بشر در برابر چنین اقداماتی که مصداق واقعی تروریسم دولتی بوده و با نقض حق حیات انسان
های بیگناه همه موازین و قواعد حقوق بشری و اخاقی را یادآور گردیده و از کمیسر عالی حقوق بشر
خواست این اقدام را محکوم کند.خانم اگنس کاامارد گزارشگر قتل های خودسرانه سازمان ملل متحد
دو روز قبل در رشــته توییت هایی ترور دکتر فخری زاده را مصداق بارز قتل خودسرانه و نقض صریح
حقوق بینالملل دانسته بود.

موضوع از طریق ایکائو پیگیری شد و در حال پیگیری آن هستیم.
این موضوع فنی است و باید در سطح خود پیگیری شود.
اعمال احتمالی محدودیت برای بازرسیهای آژانس
خطیبزاده درباره اعمال احتمالی محدودیت برای بازرســیها و
ربط بازرسیها با ترور شهید فخریزاده اظهار داشت :برخی ادعاها
ربطی به همدیگر ندارد .شهید فخریزاده در سالهای میانی دهه
 80در برخی از ادعاهای منافقین اسمشان برده شد و در قطعنامه
 1747در ســال  86نامشان در لیست تحریم رفت که به واسطه
برجام نامشــان از تحریم خارج شد .وی اضافه کرد :وصل کردن
یک موضوع به یک موضوع غیرمرتبط ،از همان مواردی است که
وزیر امور خارجه در اینستاگرام خود بیان کرد .شهید فخریزاده
در پشت پرده کمککننده برجام بودند و ادعاهایی مطرح میشود
که معلوم نیست سر آن کجاست .سخنگوی دستگاه دیپلماسی
یادآورشــد :برخی ادعا از سوی منابع اسرائیلی بیان میشود ولی
در رسانه ملی یا از زبان خبرنگاران یا مسئوان مطرح میشود .ما
پیتی با آژانس همکاری میکنیم و اجازه بیشتر
در چارچوب ان ِ
دسترسی نمیدهیم رابطه ما فنی است و امیدواریم رابطه آژانس
فنی باقی بماند.
اقدام دادگاه بلژیک را به رسمیت نمیشناسیم
خطیبزاده درباره آخرین وضعیت اســداه اســدی خاطرنشان
کرد :از همــان ابتدا گفتیم که این دادگاه و پروســه قضایی ،به
دلیل مصونیت دیپلماتیک غیرقانونی است و ما آن را به رسمیت
نمیشناســیم .ما به مســیری که وکیل ایشــان طی میکند،
احترام میگذاریم و گفتیم از نظر شــکلی و ماهوی این مســیر
کاما غیرمشروع و غیرقانونی است .وی با بیان اینکه دادستانی
بلژیک درخواستی برای صدور حکم داشته ولی دادگاه حکمی را
صادر نکرده اســت ،ابراز داشت :بااین اقدام بدعت بدی در مسیر
مصونیتهای دیپلماتیک گذاشــته میشود که کوتهبینانه است.
ایشــان قربانی توطئهچینی است که یک سر آن ،منافقین و سر
دیگر ،کمیپین فشار حداکثری است .البته ما حداکثر تاش خود
را برای حفاظت از شهروندان خود ادامه میدهیم .این دیپلمات
ارشد درباره آخرین وضعیت دریافت مطالباتایران از کره جنوبی
بیان کرد :یک بدهی تاریخی از کره جنوبی برای ملت ایران باقی
مانده اســت .این اقدام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و تحریم
های فراسرزمینی بهانه خوبی نیســت که طرف کرهای در صف
کسانی که به دنبال فشار حداکثری هستند ،بایستد.
هرچه میخواهند بگویند؛ ایران پاسخ آمرین و عاملین
ترور شهید فخریزاده را خواهد داد
خطیبزاده با اشاره به درخواست خویشتنداری از ایران از سوی
کشــورها در موضوع ترور شــهید فخریزاده گفــت :آنها هرچه
میخواهنــد ،بگویند .وزیــر امور خارجه اســتانداردهای دوگانه
شــرمآور خواندند .ایران پاسخ خود را به عاملین و آمرین خواهد
داد که متناسب ،مستقل و با حداکثر درد خواهد بود.
وی دربــاره حضور هیاتــی از طالبان در ســفارت ایران در قطر
عنوان کرد :دفتر یادبودی در نمایندگی ایران در دوحه باز شــده
اســت .دفتر سیاســی طالبان در قطر دایر است .آنها به سفارت

ایــران رفته و این دفتر را امضا کردهاند .چیزی بیشــتر از آن هم
نبوده است .رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور
خارجه درباره واکنش ضعیف ســازمان ملل متحد به ترور شهید
فخریزاده گفت :آنچه از سوی سازمان ملل مطرح شده ،دو وجه
دارد یک وجه جرمانگاری است ولی وجه دیگر ،ادبیات خنثی آن
است .اقای ظریف پاسخ درستی در توییتشان دادند و دعوت به
خویشتنداری را شرمآور خواندند .امیدواریم پاسخ درست به این
موضوع هرچه زودتر داده شــود.خطیبزاده درباره نقش امارات و
بحرین در ترور شهید فخریزاده با توجه به عادیسازی روابطشان
با اسرائیل اظهار داشت :هر تهدید امنیتی متوجه ایران شود ،بدون
لحظهای درنگ پاسخ داده میشود .به ظن پاسخ نمیدهیم بلکه
به شواهد پاسخ میدهیم .آنها محکومیت شدید الحنی انجام دادند
و به غیر از یک کشور ،مابقی کشورها این اقدام را محکوم کردند.
وی درباره تبادل اخیر زندانیان تصریح کرد :در تمامی این موارد،
قوه قضاییه حرف اول و آخر را میزنند .بسیاری از آنها محکومینی
هستند که در دادگاه صالحه ،پروندهشان طی شده و با نظر قاضی
این تبادلها انجام میشود .وزارت خارجه از ظرفیتها و شرایط
استفاده کرده ،میکند و خواهد کرد تا برخی از افرادی که بیگناه
هســتند و به خاطر ادعاهای واهی و دور زدن تحریمها ،گروگان
در برخی از کشورها گرفته شدهاند ،آزاد شوند .سخنگوی وزارت
امور خارجه درباره احتمال تبادل نازنین زاغری هم خاطرنشــان
کرد :خانم زاغری محکوم شدهاند و پرونده ایشان ،مسیر حقوقی
و قانونی خود را طی کرده است .این مسئله باید از سخنگوی قوه
قضاییه پاسخ داده شود.خطیبزاده درباره اظهارات ظریف مبنی
بر گــرا دادن برخی از افراد به آمریکا هم ابراز داشــت :مصاحبه
ظریف روشن و واضح بود .وزارت خارجه ،وزارت خارجه جمهوری
اسامی ایران است .ما هم صدای کسانی هستیم که در دورترین
نقاط هستند هستیم و هم صدای مسئوان .سیاست خارجی یک
امر حاکمیتی اســت و افراد نبایــد به خاطر منافع خود و حزبی،
منافع ملی را نادیده بگیرند.

بدهی انگلیس به ایران قطعی است
فصل مرکز قدرت بودن آمریکا مدتها اســت که گذشته است.
قدرت و راهحلها در درون اســت و هرچقدر این مســیر را را با
قدرت طی کنیم ،به ســود ماست.وی در پاسخ به این سوال که
درباره گفتوگوی تلفنی ظریف و همتای انگلیســی خود در 26
آبان ماه درخصوص نازنین زاغری گفتوگو شده است ،بیان کرد:
در گفتوگوهایــی که در این مدت داشــتیم یکی از موضوعات
مورد رایزنی ،درخصوص برخی زندانیان بوده است .موضوع خانم
زاغری هم از موضوعات مطرح شده طرف مقابل بوده است پاسخ
ما این بوده که قوه قضاییه یک دســتگاه مستقل است و پرونده
ایشان در دادگاه صالحه بررسی شده است .امیدواریم طرف مقابل
مســیر خود را اصاح کند .سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران
درباره پیگیری مطالبه ایران از دیگر کشــورها از جمله انگلیس
یادآور شد :موضوع مطالبات ما از کشورهای مختلف مسیرهای
مختلف را طی میکند .برخی مســیر حقوقی را طی میکنند و
برخی مســیر بانک مرکزی .بدهی انگلیس قطعی است که باید
مدتها قبل پرداخت میشــد .هر روز کــه میگذرد این بدهی
سنگینتر شده اســت .در مورد مطالبات ایران از دیگر کشورها
ممکن است آشکار نباشد ولی مسیر حقوقی و فنی خود را طی
میکند.خطیبزاده در پاســخ به سوالی درباره دیپلماسی گازی
عنوان کرد :ایران تنها کشوری است که  70درصد انرژی نفت و
گاز را در خلیــج فارس و دریای خزر به هم متصل میکند .وزیر
نفت و شــرکت گاز بهتر میتوانند پاسخ دهند .بازار نفت و گاز
بازار رقابت اســت و به رغم تمام فشارهای آمریکا که ایران را از
بازار جهان و منطقه حذف کند ناکامیهای زیادی داشته است.
وی درباره همکاریهای اقتصــادی ایران با منطقه گفت :ما در
حوزه همسایگی بیشــترین مراودات اقتصادی را داریم و روابط
اقتصادی ما با همســایگان از حوزههای مختلف جلوتر اســت و
این مسیری است که رژیم ترامپ بارها خواسته مسدود کند ولی
موفق نشــده است .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری
در پاسخ به سوالی درباره نگاه وزارت امور خارجه نسبت به پاسخ
ایران به ترور شهید فخریزاده هم اظهار داشت :عامان و آمران
و طراحان ترور مذبوحانه شهید فخری زاده قطعا و یقینا مجازات
خواهند شد .دستگاههای مربوط پیگیری میکنند .در عین حال
نبایــد در دام طراحیهای رســانههای و کارزار ضد اطاعاتی و
جریان سازیهای مجعول و هدفمند که سر در تل آویو و آلبانی
و واشنگتن دارند ،بیفتیم .وی خاطرنشان کرد :هر کس که تعدی
کرده پاســخ خود را خواهد گرفت و این صدای ملت ایران است
با آرامش و قاطعیت.

واکنش مدیرکل آژانس اتمی به طرح راهبردی مجلس
درباره محدود شدن بازرسیها

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واکنش به طرح راهبردی مجلس شورای اسامی که میتواند در صورت تداوم بدعهدی طرفهای اروپایی
برجام حتی به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران منجر شود ،اعام کرد که هیچکس از توقف بازرسیها در ایران سودی نخواهد برد.رافائل ماریانو
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه در واکنش به طرح راهبردی مجلس شورای اسامی که در مرحله اول به محدود شدن
دسترســی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اســاس برجام منجر میشــود و در مرحله بعدی میتواند توقف اجرای پروتکل الحاقی و متعاقباً
توقف بازرسیهای مستمر و گسترده آژانس در اماکن هستهای ایران را به دنبال داشته باشد ،اعام کرد که توقف بازرسیهای آژانس در ایران به نفع
هیچکس نخواهد بود.بر اساس ماده ششم طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» که دو فوریت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید ،دولت
جمهوری اسامی ایران موظف است بر اساس بندهای  36و  37برجام ،ظرف مدت  2ماه از تصویب این قانون ،دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل
الحاقی بر اســاس برجام را متوقف کند.همچنین ماده هفتم این طرح ،دولت جمهوری اســامی ایران را موظف میکند که پس از  3ماه از تصویب
نهایی آن ،گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام و رفع تحریمها
علیه جمهوری اسامی ایران را به مجلس شورای اسامی ارائه کند .چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران
به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد ،دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.به گفته مهدی محمدی مشاور
رئیس مجلس شــورای اسامی ،طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران یکی از دورانسازترین قوانین کشور است که
مجلس با افتخار ،بیش از  4ماه برای تدوین و به سرانجام رساندن آن تاش و رایزنی کرده است.مشاور رئیس مجلس شورای اسامی روز گذشته در
یادداشتی درباره ارتباط طرح راهبردی مجلس با ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده دانشمند هستهای کشورمان تصریح کرد :شهادت شهید فخری
زاده زمان بندی این طرح را جلو انداخت .البته این طرح فقط یک گوشه ای بسته جامعی است که برای پاسخ به روند فشارهای غرب در دو سال
گذشته تهیه شده و بقیه اجزاء این بسته نیز منطق و زمان بندی خاص خود را دارد.
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نگـــاه
«دکترین کبک» برخی دولتمردان و بزک
رنگارنگ دولتهای آمریکا در کشور

طیفی در کشور که سرنوشت سیاسی خود را به واگذاری امتیازات گزاف به آمریکا
به هر قیمتی گره زده اســت ،طی سالهای گذشته مواضع متفاوتی را نسبت به
دولتهای آمریکا داشته است .دولتهای مختلف در آمریکا طی دهه های گذشته
هر کدام به نوعی و با اســتفاده از ابزار و روش های مختلف تاش کرده اند بر این
فشــار آورده و به منافع آن ضربه بزنند؛ از تحریمهای اقتصادی گرفته تا اقدامات
امنیتی و تروریستی که بارها رخ داده است .اینکه در برابر چنین دشمن و تخاصمی
چه باید کرد همواره در ســپهر سیاسی کشــورمان محل بحث بوده است.طیفی
معتقد اســت که عقبنشینی در برابر تهدیدها و زورگویی های آمریکا حد یقفی
غیر از تسلیم نهایی و تقدیم آزادی ملت ایران در تعیین سرنوشتشان به استعمار
آمریکایی نخواهد داشت .چرا که آمریکایی ها به کم قانع نخواهند شد .اما در طرف
مقابل برخی از جریان های سیاسی ،همواره بر سازش و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا
تاکید کرده اند .بخشی از این طیف حتی در زمانی که آمریکا تحریم ،ترور و تهدید
و بدعهدی کرده ،بعضاً تهران را مقصر ماجرا معرفی کرده اند .نگاه این عده تقریبا
منطبق بر نگاه رسانهها و مقامات غربی است که همیشه ایران را مقصر میدانند.
مهم نیست که ماجرا چه باشد ،همینکه نام ایران باشد ،قصور بر گردن تهران است.
ســازش و تصور آشتی با آمریکا چند ریشه دارد .یکی اینکه یا ناشی از محاسبات
اشتباه و سادهانگارانه است؛ یا اینکه عامدانه و از سر اعتیاد به استعمار است .و حالت
سوم این که ناشــی از ترس و سر کردن زیر برف مانند کبک باشد .اگر بخواهیم
مورد آخر رو به نوعی «دکترین کبک» بنامیم ،میتوان آن را دســت کم در دوره
چند دولت اخیر در آمریکا بررسی کرد.
دولت دموکرات اوباما
 -1اوباما خوب است ،کنگره نمیگذارد!
باراک اوباما برای پیروزی در انتخابات آمریکا با شــعار تغییر سر کار آمد .اما عده
ای در داخل کشــور ما نیز آن شــعار را باور کرده و به سیاست واشنگتن در قبال
تهران تعمیم دادند .همان عده که اان آدرس لعن و نفرین را واشنگتن دی سی
معرفی میکنند ،آن موقع« ،کدخدا» و توافق با او را ناجی مردم و حال مشکات
اقتصادی ایران معرفی میکردند .اما زمانی که اوباما تحریمهای «خرد کننده» علیه
ایران اعمال کرد ،و چندین دانشمند هستهای در آن دوران تحریم شدند ،گفتند که
«شخص اوباما خوب است ،اما مشکل این است که کنگره تندرو آمریکا مانع او می
شود ».این توجیه در حالی بود که دولت اوباما بیشترین قطعنامهها را علیه ایران
در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رساند و در روزهای پایانی خود حتی به
توافقی که خودش منعقد کرده بود ،پایبند نماند و «دبه» کرد.
 -2اوباما ضعیف بود؛ ترامپ تاجر و قلدر است ،می شود با او توافق بهتری
کرد!
با رفتن دولت اوباما و روی کار آمدن دولت ترامپ ،همین طیفی که اوباما را خیلی
«نایس» و «جنتلمن» می نامید ،این بار در چرخشــی باورنکردنی که حکایت از
انعطاف بسیار باای آن دارد ،ترامپ را فرد بهتری از اوباما برای توافق عنوان کرد.
استدال هم این بود که اوباما فردی دیپلمات مسلک و قائل به قواعد و بوروکراسی
است ،اما ترامپ هم تاجر و اهل معامله است و هم اینکه برای ایستادن مقابل کنگره
و مخالفان به اندازه کافی دیوانه و کله شق است .پشت این استدال ،توجیه این بود
که از ترامپ می شود امتیازات بیشتری گرفت و با شرایط «بیشتر در برابر بیشتر»
توافق کرد .اما در همین حین بود که دولت ترامپ از برجام خارج شد.
 -3ترامپ خودش خوب است ،آدم بدها محاصره اش کرده اند!
مرحله بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها ،مرحله ســیگنال دادن به
ترامپ بود .عده ای ترامپ را از سیاستمداران دیگر غربی و آمریکایی تفکیک کرده و
گفتند که آنها ترامپ را دوره کرده و بر او تاثیر میگذارند .تیم به اصطاح  Bشامل
بولتون ،بی بی (بنیامین نتانیاهو) ،بن سلمان ،بن زاید تقریبا تاشی برای تطهیر
ترامپ و ارسال سیگنالی به او به منظور دعوت به مذاکره بود .این بار استدال این
بود که ترامپ خودش به دنبال توافق است ،اما بولتون ،نتانیاهو ،بن سلمان ،بن زاید
و پامپئو نمیگذارند!اما واقعیت ماجرا این بود که ترامپ حتی با اروپاییها نتوانست
درباره برجام و خیلی از موضوعات دیگر توافق کند ،چه برسد که بخواهد با ایران
توافق کند .اگر مقصر مشکات و اختافات با ایران تیم  Bبود ،مقصر اختافات و
چالشهای تاکتیکی او با اروپا چه کســی بود؟ تیم  Bکه اساساً مشکل اساسی با
اروپا ندارد.
 -4ترامپ دیوانه و وحشی بود ،با آمدن بایدن همه چیز درست می شود!
میگویند دیوار حاشا بلند است .اما برخی مواقع و با دیدن تغییر مواضع محسوس
این طیف ،میتوان گفت که دیوار حاشا مرتفع است.با برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری در آمریکا و کسب آرای بیشتر توسط جو بایدن ،نامزد دموکرات ،عده ای
از مقامات دولتی و اصاح طلب نتوانستند سیگنالهای اشتیاق خود را کنترل کنند.
پس از انتخابات ،ترامپی که روزی تاجر و اهل معامله بود ،به فردی وحشی و دیوانه
تغییر یافت که شکست خورده و از کاخ سفید خواهد رفت ،اما با آمدن بایدن دنیا
به وضعیت عادی خود بازخواهد گشت.
 -5بایدن خوب است ،نتانیاهو نمی گذارد!
بافاصله پس از اعام پیروزی بایدن ،ظرف یکی دو هفته رژیم صهیونیستی شهید
فخریزاده از دانشــمندان درجه یک هستهای و دفاعی کشور را ترور کرد! پس از
ترور شهید فخری زاده ،طیف مزبور با تفکیک آمریکا از رژیم صهیونیستی سعی
میکند اســرائیل را بازی خراب کن ،تیم «خوب» بایدن توصیف کند .اما حافظه
کوتاه مدتِ عمدی این طیف ترورهای  4دانشمند هسته ای ایران در زمانه اوباما
را ظاهرا به خاطر نمیآورد .یا اینکه نمیخواهد به یاد بیاورد .عاوه بر  4دانشمند
فوق ،یک سوء قصد هم به یک شخصیت هسته ای انجام شد که ناموفق بود .حمله
ســایبری اســتاکس نت در زمان اوباما و با همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی
علیه تاسیسات هسته ای ایران انجام شد.همه این موارد به کنار ،بایدن خودش به
صراحت به حمایت از صهیونیستها و تمایلش به صهیونیست بودن تاکید کرده و
در این میان به روابط شخصی نزدیک خود با نتانیاهو هم اشاره کرده است.
 -6توجیه جدید :به زودی!
حال باید منتظر نشســت و دید که با روی کار آمدن بایدن و احتماا ریختن آب
سرد بر تحلیل این طیف ساده اندیش و خوش خیال ،این عده ای از چه استدال
جدیدی رونمایی خواهند کرد .این طیف نشان داده است که انعطاف باایی را در
تغییر موضع در کسری از ثانیه را دارد .بنابراین با توجه به نزدیک بودن انتخابات
 ،1400باید منتظر بهانه جویی ها و استداات عجیب و غریب این جماعت بود.
ترس موهوم از آمریکا و چشم دوختن به دست یاری آن نتجه عدم تکیه بر توان
خودی طی سال های طوانی در کشور بوده است .سوال ساده و اساسی این است:
زمانی که کسی حاضر نباشد به خودش کمک کند و مشکاتش را حل کند ،چه
دلیلی دارد که یک غریبه برای حل مشکاتش بسیج شود؟ به ویژه اینکه آن غریبه
سوء نیت و خصومت هم دارد .بنابراین کشور بیش از تغییر دولت در واشنگتن ،به
یک پوست اندازی و رهایی از «دکترین کبک» دارد.
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چهره روز
احمد شاملو
احمد شاملو ( ۲۱آذر  ۲ – ۱۳۰۴مرداد  )۱۳۷۹متخلص
به الف .بامداد و الف .صبح ،شاعر ،فیلمساز ،روزنامهنگار،
پژوهشــگر ،مترجم ،فرهنگنویــس و از دبیران کانون
نویسندگان ایران بود[.املو تحصیات مدرسهای نامرتبی
داشــت؛ زیرا پدرش افسر ارتش بود و پیوسته از شهری
به شهری گسیل میشــد ،و از همین روی خانوادهاش
هرگز نتوانست مدتی طوانی جایی ماندگار شوند .زندانی
پایان
شدنش در سال  ۱۳۲۲بهسبب فعالیتهای سیاسی ِ
همان تحصیات نامرتب بود.شهرت اصلی شاملو بهخاطر
نوآوری در شعر معاصر فارســی و سرودن گونهای شعر
است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی که هماکنون
یکی از مهمترین قالبهای شــعری مورد استفادهٔ ایران
بهشمار میرود و تقلیدی است از شعر سپید فرانسوی یا شعر منثور شناخته میشود .شاملو که هر شاعر
آرمانگرا را در نهایت امر یک آنارشیســت تام و تمام میانگاشــت در سال  ۱۳۲۵با نیما یوشیج ماقات
کرد و تحت تأثیر او به شــعر نیمایی روی آورد؛ اما نخستین بار در شعر «تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن»
که در سال  ۱۳۲۹با نام «شعر سفید غفران» منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت پیشرو سبک نویی
را در شــعر معاصر فارسی شکل داد«.نخستین شب شعر بزرگ ایران» در سال  ،۱۳۴۷از سوی وابسته
فرهنگی ســفارت آلمان در تهران برای احمد شاملو ترتیب داده شد .شاملو عاوه بر شعر ،فعالیتهایی
مطبوعاتی ،پژوهشی و ترجمههایی شناختهشده دارد .مجموعهٔ کتاب کوچه او بزرگترین اثر پژوهشی
در باب فرهنگ عامه مردم ایران است.بعضی از آثار وی به زبانهای سوئدی ،انگلیسی ،ژاپنی ،فرانسوی،
اســپانیایی ،آلمانی ،روسی ،ارمنی ،هلندی ،رومانیایی ،فناندی ،کردی و ترکی ترجمه شده .او از سال
 ۱۳۳۱به مدت دو سال ،مشاور فرهنگی سفارت مجارستان بود .شاملو در سینما نیز ف ّعال بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

اهواز همچنان غرق در آب

این مواد غذایی مانع تکثیر
کروناویروس جدید میشود

ورزشی

تحقیقات نشــان میدهد که ترکیبات شــیمیایی موجود در برخی
غذاها یا نوشــیدنیهایی مانند چای ســبز ،انگور موسکادین (انگور
متعلق به نواحی گرم اســت و در بخشهــای مختلف آمریکا یافت
میشود) و شــکات تلخ میتوانند به یک آنزیم خاص یا پروتئاز در
ویروس ســارس-کوو )۲-SARS-CoV( ۲-متصل شــده و عملکرد
آن را مســدود و از نفوذ آن جلوگیری کنند .پروتئازها برای سامت
و زنده ماندن ســلولها و ویروسها مهم هستند .اگر پروتئازها مهار
شوند ،سلولها نمیتوانند بسیاری از عملکردهای مهم مانند تکثیر را
انجام دهند .وجود  Mproدر سارس-کوو ۲-برای تکثیر و جمعآوری
ویروس موردنیاز اســت .اگر ما بتوانیم این پروتئاز را مهار یا غیرفعال
کنیم ،ویروس از بین میرود.

آرزوهای دستساز
«آرزوهای دستســاز» از ســری کتب تاریخ شفاهی
پیشــرفت اســت که قصد دارد مردم را بــا قهرمانان و
تاشگرانی آشنا کند که در همین زمانه زندگی میکنند،
پای سرزمینمان ایستادهاند و توانستهاند قدمبهقدم ایران
را بــه قلهها نزدیــک کنند .کتاب آرزوهای دستســاز
نوشــته «میاد حبیبی» است که انتشارات راه یار آن را
در  ۱۸۳صفحه منتشــر کرده است .آرزوهای دستساز
از سری کتب تاریخ شــفاهی پیشرفت انتشارات راه یار
اســت که قصد دارد مردم را با قهرمانان و تاشــگرانی
آشــنا کند که در همین زمانه زندگــی میکنند ،پای
سرزمینمان ایســتادهاند و توانستهاند قدمبهقدم ایران را
به قلهها نزدیک کنند .آرزوهای دستساز ماجرای چند
جوان دانشــجوی کارشناسی است که تشــنه فعالیت علمی ،خاقیت و نوآوری هستند .کار خود را از
آزمایشــگاههای دانشکده فیزیک دانشگاه تهران آغاز و تاش میکنند تا از نظریات و فرمولهای صرف
روی کاغذ عبور کرده و علم خود را وارد میدان عمل کنند .آنها در طی این مسیر با مشکات متعددی
دســتوپنجه نرم میکنند و در نهایت یک شرکت دانشبنیان تأسیس کرده و اکنون ذیل این شرکت
خط تولید دوربینهای سرعتسنج به نام کارابین را به راه انداختهاند .این کتاب را بخوانید تا باور کنید
هر جا و در هر ســنی که باشــید ،حتی اگر گاهی همه درها به رویتان بسته شود ،باز هم میتوانید با
سربلندی از کورهراهها عبور کنید ،برای دیدن ناشناختهی دنیا قد بکشید ،با دستهایتان مشکات را از
میان بردارید و آرزوهایتان را بسازید .این کتاب را به تمام کسانی توصیه میکنم که میگویند نمیتوانیم
و نمیشود و نمیگذارند .به جوانانی توصیه میکنم که قدرت جوانی خود را جدی نگرفتهاند و کارهای
بزرگ را به آیندههای دور و نزدیک موکول میکنند .به یک معنا همه ما در هر موقعیتی که هستیم.

فرهنگ

پرسپولیس چه زمانی باید به قطر برود؟
تیم فوتبال پرسپولیس مشکلی برای برگزاری مسابقه خود در هفته ششم لیگ برتر ندارد و میتواند چهار روز مانده به برگزاری
فینال لیگ قهرمانان آسیا ،راهی دوحه قطر شود .فینال لیگ قهرمانان آسیا  ۲۹آذر در قطر برگزار میشود و پرسپولیس همزمان
با برگزاری مسابقات لیگ برتری ،باید راهی دوحه شود و بعد از انجام تستهای مختلف ،مجوز برگزاری این دیدار را از مسئوان
برگزاری مسابقات به دست بیاورد .به توجه به سختگیری این کشور عربی در رعایت پروتکلهای بهداشتی ،پرسپولیس در زمان
اعزام به قطر نباید هیچ بازیکن مبتا به کرونا داشته باشد و در صورت وجود یک نمونه مثبت ،کل کاروان این تیم باید به مدت
دو هفته در قرنطینه کامل به سر ببرند که این موضوع ممکن است شانس سرخپوشان برای حضور در فینال را هم از بین ببرد.
در نتیجه مســئوان سازمان لیگ با توجه به سختگیریهای قطر ،از زمان قانونی برای حضور پرسپولیس در قطر اطاع کامل
نداشتند و نمیدانستند نیاز به لغو دیدار این تیم با نساجی در هفته ششم وجود دارد یا خیر؛ بهطوری که سهیل مهدی در برنامه
"فوتبال برتر" شــبکه سه سیما ،گفت :فعا باید منتظر تاریخ اعزام پرسپولیس به قطر باشیم چراکه مسئله قرنطینه را پیش رو
خواهیم داشت .در نهایت اما پس از فینال لیگ قهرمانان آسیا بازیهای معوقه را برگزار خواهیم کرد

تخت گاز

اجرای اپرای «عروسک پشت پرده»
اپرای «عروســک پشــت پرده» با الهام داستان از
اثر صادق هدایت در اپرای ســلطنتی دانمارک اجرا
میشود .اپرای «عروسک پشت پرده» اثر «امیرمهیار
تفرشیپور» از  ۱۸آذر ( ۸دسامبر )۲۰۲۰به مدت
پنج شــب در سالن اپرای شــهر کپنهاگ دانمارک
به روی صحنه خواهد رفت .متن این اثر بر اســاس
داستانی از نویســنده معاصر ایرانی ،صادق هدایت
به رشــته تحریر درآمده است.عروسک پشت پرده
( )he Doll Behind the Curtainدر واقع داســتان
تخیلی مرد جوانی اســت که عاشــق مانکن پشت
ویترین فروشــگاهی در فرانسه شده و در نهایت با
هر ترفنــدی آن را خریده و به تهــران میآورد .او
چنان عاشــق عروســک یا همان مانکن اســت که در ذهن خود دچار روانپریشی شده و در
نهایت در اثر این پریشــانی زندگی خود و نامزدش درخشنده را نابود میکند.نویسنده سناریو
و لیب ِرتو این اپرا« ،دامنیک پاور» اســت و آهنگســازی اثر طی مدت  ۳سال توسط امیرمهیار
تفرشــیپور انجام شده است .این اثر در دو پرده بلند به مدت  ۸۵دقیقه ،همراه با  ۷خواننده،
گروه کر و با همراهی آنســامبل زهی «آتاس» اجرا خواهد شــد .ضمناً اپرای عروسک پشت
پرده ضبط و منتشر خواهد شد.امیرمهیار تفرشیپور به عنوان آهنگساز ایرانی با گرایش اپرای
مدرن ،دارای مدرک دکترای آهنگســازی از دانشــگاه «برونل» لندن است .از آثار منتشرشده
تفرشــیپور میتوان به آلبوم «فراقی» در همکاری مشترک با «فوزیه مجد» که سال گذشته
منتشــر شده است و نیز آلبوم «پاییز پارسی» را که بهصورت مشترک با «هرمز فرهت» اخیرا ً
منتشر ساخته ،اشاره کرد.

احتمال عرضه مزدا  2جدید در کالبد تویوتا یاریس
مزدا به نوعی در حالت گذار قرار داشته و تا اوایل سال  ۲۰۲۲برنامهای برای عرضه محصولی جدید ندارد .در آن زمان احتمااً نسل جدید مزدا
 ۲حداقل برای بازارهای اروپایی معرفی خواهد شد .البته نباید منتظر محصولی کام ًا جدید باشید .این خودروساز ژاپنی نسخه ریبج شده و
اندکی متفاوت از تویوتا یاریس اروپایی را در این قاره عرضه خواهد کرد .این خبر بر پایه گزارش مالی اخیرا ً مزدا منتشر شده است .اتوکار با
استناد به اسناد رسمی مزدا گفته که این خودرو بر پایه تویوتا یاریس و در عرض  ۲سال آینده تولید خواهد شد .این هاچبک به همراه یاریس
در شمال فرانسه تولید خواهد شد و جای مزدا  ۲فعلی را که از سال  ۲۰۱۴در حال فروش بوده و فاقد قوای محرکه الکتریکی شده است خواهد
گرفت .به این ترتیب مزدا خواهد توانست استانداردهای آایندگی سختگیرانه اروپا را پاس کرده و جریمه نشود .مزدا در بیانیهای رسمی گفته
است :به عنوان یکی از چندین راهکار موجود ما به این نتیجه رسیدیم که سیستم هیبریدی تویوتا راهحلی عالی برای پاسخ به نیازها و قوانین
پیش رو است .این همکاری نتیجه بحثها و گفتوگوهای میان دو شرکت بوده و طی آن از منابع تجاری هر دو شرکت استفاده خواهد شد و
درعینحال هر یک از ما مدیریت و برندی مستقل خواهیم داشت .البته باید به چند نکته اشاره شود .اول اینکه تویوتا یاریس بازار آمریکا اساساً
نسخه ریبج شده از نسل قبلی مزدا  ۲بوده و خب دیدن همکاری برعکس دو شرکت در قاره سبز جالب خواهد بود.

ارتش آمریکا به دنبال
بالگردهای عمودپرواز ساکت
ارتش ایاات متحده در جستجوی دستیابی به بالگردهای برقی عمودپرواز
بی سر و صدا است که همانطور که از نامش پیداست ،در عین برقی و بی
صدا بودن ،قادر به بلند شدن و فرود عمودی نیز باشد .ارتش آمریکا در تاش
است تا خصوصیات صوتی هواپیماهای عمودپرواز( )eVTOLو موتورهای
محوری آن را به عنوان بخشی از تاش برای دستیابی به بالگردهای بیصدا
و سری ،بهتر بشناسد .بالگردها مزایای بسیاری دارند ،اما یکی از اشکاات
بارز آنها صدای بلند آنهاســت که در هنــگام پرواز ایجاد میکنند .این امر
ناشــی از حرکت و فعل و انفعال تیغههای بالگرد با هوا است که به عنوان
"فعل و انفعال تیغه-گردباد" شناخته می شود .این توضیح سادهای بود ،اما
آیرودینامیک مربوط به داشتن تعداد زیادی تیغه بلند ،باریک و انعطاف پذیر
با سرعت چرخش زیاد و در مجاورت یکدیگر بسیار پیچیده است.

سگها بوی کروناویروس را حس
میکنند! علم چه میگوید؟
"آشر" عجیب و غریب اســت" ،استورم" آفتاب گرفتن را دوست دارد و
"میپل" دوست دارد از مغز خود استفاده کند .هر سه میتوانند در کنترل
همهگیری کووید ۱۹-نقش داشته باشند ،اما آنها دانشمند یا سیاستمدار
نیستند .آنها ســگ هستند! البته این سه سگ تنها نیستند .در سراسر
جهان ،سگ سانان دیگری نیز در حال آموزش دیدن برای تشخیص بوی
عفونت کووید ۱۹-هستند .مربیان سگها ادعا میکنند نتایج به دست
آمده خارقالعاده است و در بعضی موارد ،آنها میگویند که سگها میتوانند
ویروس را تقریباً با دقت کامل تشخیص دهند .دانشمندان دخیل در این
تحقیقات معتقدند که سگها میتوانند به کنترل همهگیری کمک کنند
زیرا آنها میتوانند در هر ســاعت صدها نفر را در مکانهای شلوغ مانند
فرودگاهها و استادیوم های ورزشی بررسی کنند.

